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آییننامه شوراهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
مقدمه

شوراهاي پژوهش و فنااوري دانشاگاه باه منظاور مشاارکت دادن اعضااي هيئات علماي در اتخاا
سياستهاي پژوهشي و فناوري در جهت رشد کمي و کيفي پژوهش و فناوري در دانشگاه باه شارح
يل درسطوح مختلف دانشگاه تشکيل ميشود.
ماده  - 1سطح بندی شوراهای پژوهش و فناوری دانشگاه:

 -1-1شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
 -2-1کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي دانشگاه
 -3-1شوراي پژوهش و فناوري پرديس /دانشکده م تقل /واحد آموزشي پژوهشي م تقل
 -4-1شوراي پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکدههاي واب ته به پرديس /گروههاي دانشکدههااي
م تقل و واحدهاي پژوهشي م تقل
ماده  - 2شورای پژوهش و فناوری دانشگاه:

شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه عاليترين مرجع سياساتگذاري ،برناماهريازي ،نظاارت و ارزياابي
پژوهش و فناوري در دانشگاه است.
 - 1-2اهداف شورای پژوهش و فناوری دانشگاه:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ارتقاء و توسعه کمي و کيفي پژوهشهاي بنيادي و کاربردي
توسعه نوآوري ،فناوري و کارآفريني
رفع موانع و بهبود شرايط پژوهش و فناوري در دانشگاه
توليد ثروت از دستاوردهاي پژوهشي
توسعه پژوهش و فناوري در راستاي رفع نيازهاي کشور
حمايت از پژوهشهاي بنيادي هدفمند براي گ ترش مرزهاي دانش
دستيابي به علوم و فناوريهاي نوين و کليدي
تالش براي ايجاد دانشگاه ن ل جديد مبتني بر الگوهاي ايراني اسالمي

 - 2-2وظایف شورای پژوهش و فناوری دانشگاه:

 .1سياستگذاري و برنامهريزي براي تحقق اهداف پژوهشي و فناوري دانشگاه
 .2تدوين نقشه جامع پژوهش و فناوري دانشگاه در راستاي رسيدن به اهاداف چشام اناداز و
برنامههاي توسعه دانشگاه
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
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بهينهسازي فرايندها و توسعه برنامه جامع و مديريت يکپارچه پژوهش و فناوري
پايش سياستها و فرايندهاي جاري پژوهشي و فناوري در دانشاگاه و تادوين راهکارهااي
مناسب
بررسي ،بازنگري و اصالح ساختارها و فرايندهاي اجرايي پژوهش و فناوري و پيشانهاد آن
به مراجع باالدستي
نيازسنجي پژوهشي کشور به منظور تدوين سياستهاي پژوهشي مناسب
بررسي پيشنهاد تاسيس مراکز پژوهشي جديد و توسعه مراکز پژوهشي موجود
تعيين شاخصهاي ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئات علماي باه منظورمحاسابه
اعتبار ويژه (گرنت)
سياستگذاري و برنامهريزي براي تحقق نظام نوآوري دانشگاه
سياستگذاري و نظارت بر اجراي"برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي"
بررسي و تعيين روشهاي مناسب براي انتخاب ،تشويق و حمايت از پژوهشگران ممتاز
برنامهريزي و بهينهسازي ماموريتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي
تدوين راهبردهاي مناسب براي اجرايي شدن بخشهاي پژوهشي وفناوري تفاهم نامهها و
قراردادهاي بين المللي
شناسايي و رصد علوم و فناوريهاي نوين و کليدي
برنامهريزي براي توسعه و حمايت از پژوهشهاي کاربردي در راستاي رفع نيازهاي کشور
برنامهريزي براي تعامل و همکاري مؤثر و نتيجه بخش باين پارديسهاا ،دانشاکدههاا ،و
واحدهاي پژوهشي از يک سو و پارک علم و فناوري و مراکاز رشاد و فنااوري دانشاگاه از
سوي ديگر
سياستگذاري براي تأمين منابع علمي و ساماندهي کتابخانهها
سياستگذاري براي تأمين تجهيزات آزمايشگاهي و پژوهشي دانشگاه
سياستگذاري براي توليد و توسعه کمي و کيفي نشريات علمي و پژوهشي
سياستگذاري براي ارتقاء کمي و کيفي همايشها و کارگاههاي علمي
سياستگذاري براي ارتقاء کمي و کيفي توليدات علمي از آثار پژوهشي دانشگاه
سياستگذاري و برنامهريزي براي انعکاس مؤثر فعاليتهاي پژوهشي و فناوري در فضاي مجازي
سياستگذاري و برنامهريزي براي تقويت همکاريهاي پژوهشي و فنااوري باا ساازمانهاا،
نهادها ،دستگاههاي اجرايي ،و مراکز و مؤس ات پژوهشي
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 .24سياستگذاري و برنامهريزي براي توسعه و حمايت از شارکتهااي داناش بنياان ،تجااري
سازي يافتههاي پژوهشي ،و انتقال تکنولوژي
 .25سياستگذاري براي ارتقاء کيفي و هدايت پايانناماه و رساالههااي دانشاجويي در راساتاي
نيازهاي کشور
 .26بررسي و اظهارنظر نهايي درخصوص تصويب طرحهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي
 .27بررسي و اظهار نظر در باره پيشنهادهاي ارجاع شده
 .28تهيه و تدوين آييننامهها و شيوه نامههاي مختلف پژوهش وفناوري
تبصره  :1شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ميتواند بخشي از وظايف خود را به شاورا پژوهشا
پرديس/دانشکده م تقل/واحد پژوهشي م تقل تفويض نمايد.
 - 3-2اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه:

 .1معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)
 .2مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه (نايب رئيس شورا)
 .3مديرکل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه
 .4رئيس کتابخانه مرکزي  ،مرکز اسناد و تامين منابع علمي دانشگاه
 .5م ئوالن کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي دانشگاه
 .6دو نفر از استادان صاحب نظر به تشخيص معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
 .7معاونين پژوهشاي پارديسهاا /دانشاکدههاا /مراکاز  /موس اات م اتقل و دانشاکدههاا
وگروههاي واب ته به پرديسهاي دانشگاه
 .8رئيس پژوهشگاه دانشگاه
 .9رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه
 .10رئيس جهاد دانشگاهي واحد تهران
 -4-2دبيري شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به عهده معاون برناماه ريازي و سياساتگذاري اداره
کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه است.
 -5-2جل ات شورا حداقل هر ماه يکبار تشکيل خواهد شد .رئيس شورا (معاون پاژوهش و فنااوري
دانشگاه) در صورت ضرورت ميتواند اعضاي شورا را براي تشکيل جل ات فوقالعاده دعوت کند.
 -6-2جل ات شورا با حضور اکثريت اعضا رسميت مييابد و تصاميمات باا اکثريات آراي اعضااي
حاضر در جل ه اتخا خواهد شد.
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 -7-2شورا ميتواند با دعوت از افراد صاحبنظر براي بررسي و اظهارنظر درباره موضوعات مارتبط و
مواردي که معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به شورا ارجاع ميدهد کميتههاي تخصصاي منتخاب
تشکيل دهد.
تبصره  :2شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ميتواند بررسي و تصميمگيري برخي از موضاوعات را
به کميتههاي منتخب واگذار نمايد.
ماده - 3کمیتههای پژوهشی کمیسیونهای تخصصی دانشگاه:

دانشگاه داراي شش کمي يون تخصصي يل ميباشد که هر يک از ايان کمي ايون هاا داراي ياک
کميته پژوهشي است.
 .1کمي يون فني
 .2کمي يون علوم پايه
 .3کمي يون هنر و معماري
 .4کمي يون علوم ان اني
 .5کمي يون علوم رفتاري و اجتماعي
 .6کمي يون کشاورزي
 - 1-3اعضای کمیتههای پژوهشی کمیسیونهای تخصصی دانشگاه:

اعضاي کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي دانشگاه عبارتند از:
 .1م ئول کميته (رئيس کميته)
 .2معاونين علمي /پژوهشي هر يک از دانشکدهها/گروههاي م تقل کمي يون يربط
 - 2-3دبيري هريک از کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي دانشگاه به عهاده کارشاناس
پژوهشي يربط در اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ميباشد.
 - 3-3وظایف کمیتههای پژوهشی کمیسیونهای تخصصی دانشگاه:

بررسي و اظهارنظر در خصوص مواردي که از سوي کمي يون يربط و شاوراي پاژوهش و فنااوري
دانشگاه ارجاع ميشود.
 -4-3در کمي يونهاي"فني" و "هنر و معماري" وظايف کميته به عهده شوراي پژوهشي پرديس
ميباشد.
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ماده  -4شوراى پژوهش و فناوری پردیس/دانشکده مستقل /واحد پژوهشی مستقل

 -1-4شورا پژوهش پرديس/دانشکده م تقل/واحد پژوهشاي م اتقل باه منظاور همااهنگ در
اجرا سياستها ،مصوبات و برنامههاي پژوهش دانشگاه تشکيل م شود.
 -2-4وظایف شوراى پژوهش و فناوری پردیس/دانشکده مستقل/واحد پژوهشی مستقل:

 .1برنامهريز براي اجرا مصوبات پژوهش و فناوري دانشگاه در واحدها تابعه
 .2همکار در تدوين سياستها ،برنامهها وآييننامهها پژوهش دانشگاه
 .3برنامهريزي براي انجام پژوهشهاي کاربردي و ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي
مرتبط
 .4بررس و تصويب برگزار همايشها و کارگاهها علم پيشنهاد
 .5ارزياااب فعاليااتهااا پژوهشا انجااام شااده و حماياات از خالقيااتهااا و ابتکااارات
پژوهشگران واحد
 .6برنامهريز به منظور ارتقاء فعاليتها علمي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي
 .7بررس و رسيدگ به امور مربوط به ماموريتهاي پژوهشي اعضا هيأت علم
 .8بررسي و تصويب برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي
 .9بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي
 .10بررسي و تاييد نهايي گزارش نهايي و تعهدات طرحهاي پژوهشي
 .11بررسي و تصويب پروپوزال پايان نامههاي دانشجويان تحصيالت تکميلي
 .12توسعه و حمايت از شرکتهاي دانش بنيان ،تجاريسازي يافتههاي پژوهشي و انتقال
تکنولوژي با همکاري مرکز رشد و پارک علم و فناوري دانشگاه
 .13بررس و اظهار نظر درخصوص موارد ارجاع
تبصره  :1شورا پژوهش و فناوري پرديس/دانشکده م تقل/واحد پژوهشي م تقل ميتواند هر يک
از وظايف خود را به شورا پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکدههاي واب ته به پرديس/گروههااي
آموزشي واب ته به دانشکده م تقل و واحد پژوهشي م تقل تفويض نمايد.
 -3-4اعضای شوراى پژوهش و فناوری پردیس /دانشکده مستقل /واحد پژوهشی مستقل:

 .1معاون علمي /پژوهشي پرديس /دانشکده م اتقل /معااون واحاد پژوهشاي م اتقل
(رئيس شورا)
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 .2مدير اداره پژوهشهاي بنيادي پرديس /رئيس اداره پژوهش دانشکده م اتقل (دبيار
شورا)
 .3مدير اداره پژوهشهاي کاربردي پرديس
 .4معاونين علمي /پژوهش دانشکدههاي واب ته و مديران گروههاي آموزشي دانشکدهها
و واحدهاي پژوهشي وگروههاي آموزشي م تقل
 .5مشاور بين الملل پرديس/دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل
 .6دو تن از اساتيد دارا فعالياتهاا پژوهشا برج اته باه انتخااب معااون علماي/
پژوهش پرديس/دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل
تبصره  :2در واحدهاي پژوهشي م تقلي که فاقد معاون پژوهشي ه تند ،رئيس واحد رياست شورا را
به عهده دارد.
 -4-4جل ات شورا حداقل هر ماه يک بار تشکيل خواهد شد .در موارد ضرور رئيس شورا م تواند
اعضا شورا را برا تشکيل جل ات فوق العاده دعوت کند.
 -5-4جل ات شورا با حضور اکثريت اعضا رسميت م يابد و تصاميمات باا اکثريات آرا اعضاا
حاضر در جل ه اتخا خواهد شد.
ماده  -5شوراى پژوهشى -تحصیالت تکمیلى دانشکدههای وابسته به پردیس/گروههـای
آموزشی وابسته به دانشکده مستقل و واحد پژوهشی مستقل

 -1-5شورا پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکده هاي واب ته به پرديس /گاروه هااي آموزشاي
واب ته به دانشکده م تقل و واحد پژوهشي م اتقل باه منظاور همااهنگ در اجارا سياسات هاا،
مصوبات و برنامههاي پژوهش پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل تشکيل م شود.
 -2-5وظایف شوراى پژوهشى -تحصیالت تکمیلى دانشکده هـای وابسـته بـه پـردیس/
گروههای آموزشی وابسته به دانشکده مستقل و واحد پژوهشی مستقل:

 .1ارزياب توان پژوهش دانشکده واب اته باه پارديس  /گاروه آموزشاي و موس اه و مرکاز
تحقيقاتي واب ته به دانشکده م تقل و واحد پژوهشي م تقل
 .2بررس زمينهها پژوهش و پيشنهاد طرحها الزم در رابطه با نيازها کشور
 .3شرکت در همايشها بينالمللي و طرح حمايات از پاياانناماههاا کارشناسا ارشاد و
دکتر
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 .4بررس و تصويب اوليه طرحهاا پژوهشا از لحااظ ارزش علما و تخصصا و امکاان
اجرا آنها
 .5نظارت بر ح ن اجرا طرحها پژوهش
 .6بررسي و تاييد اوليه گزارش نهايي و تعهدات ارائه شده طرحهاي پژوهشي
 .7بررسي و تصويب اوليه برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي
 .8بررسي و اظهارنظر درخصوص ساير موارد که از طرف شورا پژوهش پرديس/دانشکده
م تقل/واحد پژوهشي م تقل برا اظهار نظر ارسال م گردد
 .9برنامهريز و پيشنهاد تدوين ،تأليف و ترجمه کتابها و مقالهها علم
 .10بررس و اظهار نظر در مورد پيشنهادها مربوط به تشکيل همايشها علم
تبصره  :1شورا پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکدههاي واب ته به پرديس /گروههاي آموزشاي
واب ته به دانشکده م تقل و واحد پژوهشي م تقل موظف است ن بت به ساير موارد کاه در ايان
آييننامه پيش بين نشده است ولي به آن شورا ارجااع مايشاود اظهاار نظار کارده نتيجاه را طا
صورتجل ات به شوراي پژوهشي پرديس/دانشکده م تقل/واحد پژوهشي م تقل منعکس نمايد.
 - 3-5اعضای شوراى پژوهشى -تحصیالت تکمیلى دانشکدهها وگروههای وابسته به پردیس:

 .1معاون پژوهشي دانشکده يا گروه آموزشي واب ته به پرديس (رئيس شورا)
 .2حداقل  4تن از اعضا تمام وقت هيئت علم دانشکده يا گروه باا حاداقل مرتباه علما
استاديار به انتخاب شورا دانشکده يا گروه و حکم رئيس پرديس برا مدت دو سال
 -4-5اعضای شوراى پژوهشى -تحصـیالت تکمیلـى گـروه هـای آموزشـی وابسـته بـه
دانشکده مستقل و واحد پژوهشی مستقل:

 .1مديرگروه آموزشي (رئيس شورا)
 .2حداقل  4تن از اعضاي تمام وقت هيئت علمي گروه آموزشي باحاداقل مرتباه اساتادياري باه
انتخاب شوراي گروه وحکم رئيس دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل براي مدت دو سال
 -5-5جل ات شورا پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکده هاي واب ته باه پارديس /گاروه هااي
آموزشي واب ته به دانشکدهها و واحدهاي پژوهشي م تقل باا حضاور دو ساوم کال اعضاا رساميت
م يابد و تصميمات با اکثريت کل آراء اعضا حاضر در جل ه اتخا خواهد شد.
 -6-5شورا پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکده هاي واب ته به پرديس /گاروه هااي آموزشاي
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دانشکدههاي م تقل و واحدهاي پژوهشي م تقل م تواند از متخصصين صاحب نظر برا مشاورت
و شرکت در جل ات شورا بدون داشتن حق رأ دعوت بعمل آورد.
 -7-5رئيس شورا پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکده هاي واب اته باه پارديس /گاروه هااي
آموزشي دانشکدههاي م تقل و واحدهاي پژوهشي م تقل م تواناد ياک نفار از اعضاا شاورا ياا
کارشناسان پژوهشي واحد را به عنوان دبير و م ئول پيگير مصوبات شورا تعيين کند
 -8-5در مورد مؤس ات و مراکز پژوهشي دانشکده هااي م اتقل کاه باه گاروه آموزشا خاصا
واب تگ ندارند ،شوراي مرکب از رئيس و سرپرستان بخشها پژوهشي آن ،وظايف شاورا را انجاام
خواهد داد .مصوبات اين شورا معادل مصوبات شاورا پژوهشا  -تحصايالت تکميلا گاروههاا
آموزش تلق خواهد شد.
 -9-5شوراي پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکده هاي واب ته به پرديس /گاروه هااي آموزشاي
واب ته به دانشکده م تقل و واحد پژوهشي م تقل حداقل هار  15روز يکباار باه طاور عااد و در
صورت ضرورت به طور فوق العاده تشکيل جل ه خواهد داد.
تبصره  :5شوراي پژوهش  -تحصيالت تکميل دانشکدههاي واب ته به پرديس /گروههاي آموزشاي
واب ته به دانشکده م تقل و واحد پژوهشي م تقل موظف است طرحها ارائاه شاده باه دانشاکده
واب ته /گروه آموزشي را حداکثر ظرف مدت يک ماه بررس و نظر خود را اعالم نمايد.
اين آييننامه در  5ماده و  6تبصره درجل ه مورخ  1393/02/06شوراي پژوهش و فنااوري دانشاگاه
مورد تصويب قرار گرفت.
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آییننامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) به اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
اين آيين نامه به منظور اتخا سياست هماهنگ و اعمال ضوابط مدون در ارزيابي عملکارد پژوهشاي
اعضاي هيئت علمي دانشگاه و تحقق اهداف زير تدوين شده است.
ماده  - 1اهداف:

-1
-2
-3
-4
-5

تحقق اهداف پژوهش و فناوري دانشگاه تهران منطبق بر اسناد باالدساتي از جملاه نقشاه
جامع علمي کشور و برنامههاي دورهاي دانشگاه
ارتقاء جايگاه منطقهاي و بينالمللي دانشگاه
گ ترش و تقويت رويکرد کيفيت محوري در عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي
جهت دهي فعاليتهاي پژوهشي در راستاي حرکت در مرزهاي دانش و رفع نيازهاي کشور
با تاکيد بر حمايت از ايدههاي نو ،فنآور ،کارآفرين و پژوهشهاي محصول محور
ايجاد وحدت رويه در بررسي کيفي و کمي عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي

ماده  -2شرایط و ضوابط تخصیص اعتبار ویژه

 -1-2تخصيص اعتبار ويژه پژوهشي به اعضاي هيئت علماي شاا ل و بازنش اته دانشاگاه تهاران
براساس امتياز عملکرد پژوهشي ايشان صورت ميگيرد.
 -2-2ارزيابي عملکرد پژوهشي عضو هيئت علمي واب اته (از زماان صادور حکام) در صاورتي کاه
آدرس مکاتبه ( )affiliationاول ،دانشگاه تهران باشد ،همانند اعضاي هيئت علمي دانشاگاه تهاران
صورت ميگيرد.
 -3-2اعضاي هيئت علمي مامور (انتقال موقت) در دانشگاه تهران مشامول تخصايص اعتباار وياژه
نميباشند.
 -4-2در مورد اعضاي هيئت علمي جديداالستخدام و اعضاي هيئت علمي که از ديگر دانشگاههاا و
موس ات آموزشي به دانشگاه تهران انتقال دائم پيدا مايکنناد ،تنهاا باه عملکارد پژوهشاي بعاد از
استخدام /انتقال دائام ايشاان و در صاورت درج آدرس صاحيح دانشاگاه تهاران ( University of
 )Tehranامتياز اعتبار ويژه تعلق ميگيرد.
 -5-2اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران به محض انتقال دائم به ساير دانشگاهها و مراکز آماوزش
عالي و يا قطع ارتباط با دانشگاه ،مشمول تخصيص اعتبار ويژه نميباشند.
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 -6-2اعتبار ويژه عضو هيئت علماي متاوفي پاس از ت اويه ح ااب ،در ساال وفاات بابات انجاام
طرحهاي تحقيقاتي نيمهتمام ،هزينه دانشجو ،تنخواه دريافتي و  ...باا تايياد شاوراي پژوهشاي واحاد
مربوط و در صورت داشتن اعتبار پژوهشي کافي براي خريد تجهيزات آزمايشگاهي در راستاي زميناه
فعاليت تحقيقاتي متوفي زير نظر معاون پژوهشي واحد قابل هزينه بوده و در سالهاي بعد اعتبار ويژه
متوفي قابل محاسبه نميباشد.
ماده  -3اعطای اعتبار ویژه اهدایی

 -1-3ميزان اعتبار ويژه اهدايي براي اعضاي هيئت علمي جديداالستخدام که بايش از ساه ساال از
تاريخ استخدام ايشان نگذشته باشد 25 ،امتياز ميباشد که اعتبار مربوط به  15امتياز آن تنها از طريق
خريد مواد مصرفي آزمايشگاهي و نيز تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه قابل هزينه است.
 -2-3اعضاي هيئت علمي که با مرتبه مربي به استخدام دانشگاه در آمده و به مرتبه استادياري ارتقاء
مييابند مشمول بند  1-3نميشوند.
 -3-3پرداخت گرنت اهدايي به اعضاي هيئت علمي انتقالي (دائم) در دانشگاه عيناا مطاابق ضاوابط
مربوط به گرنت اهدايي به اعضاي هيئت علمي جديد االستخدام با تمام شرايط آن ميباشد.
ماده  - 4معیارهای تخصیص اعتبار ویژه:

اعتبار ويژه اعضاي هيئت علمي براساس مجموع امتيازات ک ب شده از شاخصهاي زير محاسابه و
تخصيص مييابد.
 -1-4مقالههای منتشر شده اعضای هیئت علمی در نشریات معتبر علمی اعم از چاپی یـا
الکترونیکی

 -1-1-4امتيازدهي مقالههاي چاا شاده در نشاريات معتبار باينالمللاي نماياه شاده در  wosدر
حوزههاي مختلف به شرح زير ميباشد:
 درحوزه علوم (:)science 14امتياز
 Q1در هر category
 11امتياز
 Q2در هر category
 9امتياز
 Q3در هر category
 7امتياز
 Q4در هر category
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 5امتياز
فاقد Q
 0امتياز
فاقد اعتبار
 درحوزه علوم اجتماعي ( ) social scienceامتيازات بند  1-1-4با ضريب  1/2محاسبه خواهد شد. در حوزه هنر و علوم ان اني ( )Arts & Humanitiesامتيازات بند  1-1-4با ضريب  1/5محاسبهخواهد شد.
تبصره  :1نشريات فاقد  Qنشرياتي ه اتند کاه در پايگااه اطالعااتي  wosدر يکاي از لي اتهااي
 social science ،scienceو  Arts & Humanitiesنمايه شدهاند ولي در لي ات نشاريات JCR
موجود ني تند.
تبصره :2براي نشرياتي که در رشتههاي مختلف داراي Qهاي متفاوت ه تند ،بااالترين  Qدر نظار
گرفته ميشود.
تبصره  :3تاريخ چا مقاله مالک استخراج  Qميباشد.
 -2-1-4به مقاله کامل ( )full paperچا شده در نشريات  natureو  40 scienceامتيااز تعلاق
ميگيرد.
 -3-1-4امتياز مقاالت مروري که در پايگاه  wosنمايه مي شوند و حداقل  30درصد ارجاعاات ياا
 10ارجاع مربوط به خود نوي نده باشد ،با نظر کميته بررساي ماوارد خااص فعالياتهااي پژوهشاي
اعضاي هيئت علمي با ضريب  2محاسبه ميشود.
 -4-1-4به مقاالت چا شده در نشريات معتبر که به صورت مقاله کامل ( )full paperنبوده و باه
صاورتهااي مختلاف از قبيالrapid ، Short Communication ، Technical note ،Letter :
 case report ، publicationو يا هر عنوان ديگري که مقاله را از يک مقالاه کامال متماايز ساازد،
منتشر شود ،تا  %80امتياز مقاله کامل تعلق گرفته و به مقاالتي از نوع Discussion , Comment
و  %50 ، Editorial materialامتياز مقاله کامل تعلق ميگيرد.
 -5-1-4در مورد مقاالت گروهي چا شده در نشريات بينالمللي با نمايه  ،wosحداقل امتياز باراي
نوي ندگان مقاله برابر يک امتياز است.
 -6-1-4امتيازدهي مقالههاي چا شده در نشريههاي معتبر بينالمللاي نماياه شاده در  scopusدر
حوزههاي مختلف به شرح زير ميباشد:
 6امتياز
 درحوزه علوم ( ) science 10امتياز
 درحوزه علوم اجتماعي () social science 13امتياز
 -درحوزه هنر و علوم ان اني ()Arts &Humanities
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 -7-1-4به مقاله هايي که در نشريات خارجي که فاقد نماياه  wosو  scopusمايباشاند باه چاا
رسيده باشند و در لي ت نشريات معتبر دانشگاه قرار دارند 3 ،امتياز تعلق ميگيرد.
 -8-1-4لي ت نشريات معتبر بينالمللي شامل نشرياتي است که اعتبار علمي آنها از سوي کميتاه
اعتبارسنجي نشريات مورد تاييد قرار گرفته است.
 -9-1-4لي ت نشريات نامعتبر دانشگاه تهاران شاامل نشاريات ناامعتبر وزارت علاوم ،تحقيقاات و
فناوري (در خصوص نشريات داخلي) و مصوبات کميتاه اعتبارسانجي نشاريات دانشاگاه تهاران (در
خصوص نشريات بينالمللي) ميباشد.
 -10-1-4در صورتيکه نام نشريهاي بينالمللي در لي ت نشريات معتبر و نامعتبر بينالمللاي نباشاد،
موضوع در کميته اعتبارسنجي نشريات مطرح و ن بت به اعتبار آن اعالم نظر ميشود.
 -11-1-4امتياز مقالههاي چا شده در نشريات علمي -پژوهشي داخلي معتبر از نظر وزارت علاوم،
تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش پزشاکي کاه داراي نماياه باينالمللاي ISC
ه تند 5 ،ميباشد.
 -12-1-4به مقاله چا شاده در نشاريات علماي -پژوهشاي داخلاي معتبار از نظار وزارت علاوم،
تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشاکي  ،کاه فاقاد نماياه باينالمللاي ISC
ه تند 3 ،امتياز تعلق ميگيرد.
 -13-1-4به مقالههاي چا شده در نشريات علمي -ترويجي نماياه شاده در  ISCبرابار  3امتيااز
تعلق ميگيرد.
 -14-1-4به مقاله هاي چا شده در نشريات علمي – ترويجي فاقاد نماياه  2 ، ISCامتيااز تعلاق
ميگيرد.
 -15-1-4به مقاله هاي چا شده در نشريات متفرقه داخلاي کاه در لي ات نشاريات معتبار وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش پزشاکي نمايباشاند ،امتياازي تعلاق
نميگيرد.
 -16-1-4ترجمه مقالههاي چا شده فاقد امتياز است.
 -17-1-4باتوجه به اينکه مقاله هاي منتشر شاده در حاوزه علاوم ( )Scienceباه دو دساته نظاري
( )Theoreticalو آزمايش بنيان ( )Experimental basedتق ايم مايشاود ،در ارزياابي اينگوناه
مقاالت ،براي مقاالت آزمايش بنيان با درنظرگرفتن مالکهاي زير با تاييد شوراي پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل ن بت به مقاالت نظري ضريب  2منظور ميشود:
 -1مقاالت نظري شامل کليه مقاالت حاصل از تحليل ،توصيف ،نظريهپردازي و نقادي دادههاي ير
آزمايشگاهي است.
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 -2مقاالت آزمايش بنيان شامل کليه مقاالتي است که دادههاي پژوهش به کمک انجام آزمايش باه
دست ميآيد و در آنها از مواد شيميايي ،بيوشيميايي و تجهيزات آزمايشگاهي بهره گرفته ميشود.
م ئوليت اجراي صحيح اين بند با معاون پژوهشي واحد مربوط ميباشد.
 -18-1-4مرجع تشخيص آزمايش بنيان بودن مقاالت در حوزههاي علوم اجتماعي و رفتاري ،هنر و
علوم ان اني ،کميته بررسي موارد خاص اعضاي هيئت علمي ميباشد.
 -19-1-4به مقاالتي که تحت عناوين "سخن سردبير"" ،گازارش"" ،پيشاگفتار" " ،نشاريههااي
روابط عمومي سازمانهاي مختلف" و " سخنراني" به چا رسيده باشد ،امتيازي تعلق نميگيرد.
 -20-1-4امتياز نقد کتاب که در نشريات معتبر داخلي به چا ميرسد ،برابر  80درصد امتياز مقالاه
کامل ميباشد.
 -21-1-4به موارد نقد مقاله مربوط به کمي يون هنر و معماري که در نشاريات معتبار چاا شاده
باشند با نظر کميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي حداکثر تا  2امتيااز
تعلق ميگيرد.
 -22-1-4مقالههاي خارج از حوزه تخصصي اعضاي هيئت علمي قابل ارزيابي نمايباشاد .مقااالت
حاصل از پژوهشهاي بين رشتهاي مشمول اين بند نميباشند.
 -23-1-4اگر نشريهاي مقاله را در شمارههاي قبل (شمارههاي تاخيري) منتشر نمايد ،با ارائه گواهي
معتبر از سوي سردبير ،تاريخ مورد نظر نوي نده مقاله مالک امتيازدهي ميباشد.
 -24-1-4مالک معتبر يا نامعتبر بودن نشريات براي نشاريات داخلاي ،زماان چاا مقالاه و باراي
نشريات بينالمللي زمان ارزيابي مقاله مي باشد و به طور کلي اعتبار نشاريه در زماان پاذيرش مقالاه
مالک نميباشد.
 -25-1-4چنانچه نشريهاي به لي ت نشريات معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اضافه شود ،به
مقاالت تا  3شماره قبل آن نشريه در صورتيکه مربوط باه ساال اعتباار نشاريه باشاند و قابال ماورد
امتيازدهي قرار نگرفته باشند ،امتياز مربوط تعلق ميگيرد.
 -26-1-4در هيچ يک از مقاالت پژوهشي چا شده در نشريات داخلي و بينالمللي کاه زيار نظار
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نگارش ميشود ،دانشجوي دانشگاه تهران نباياد نوي انده م ائول
باشد .در صورت عدم رعايت اين امر ،به عضو  /اعضاي هيئت علمي نوي انده مقالاه امتياازي تعلاق
نميگيرد.
 -27-1-4در ترتيب نوي ندگان يک مقاله ،چنانچه يک عضو هيئت علمي ،نوي انده م ائول باشاد
امتياز جايگاه اول را ميگيرد و در صورتيکه نفر اول نيز عضاو هيئات علماي دانشاگاه تهاران باشاد،
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ميانگين امتياز عضو هيئت علمي نوي نده م ئول و نفر اول براي هر دو لحاظ ميشود.
 -28-1-4چنانچه چند نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران در ياک مقالاه نوي انده م ائول
باشند ،ميانگين امتياز به هريک از آنان تعلق ميگيرد.
 -29-1-4چنانچه در ترتيب نوي ندگان مقالهاي ،دانشجوي دانشگاه تهران نفر اول و اساتاد راهنماا
نفر دوم باشد ،درصورتي که دانشجو نوي نده م ئول نباشد ،باراي اساتاد راهنماا امتيااز جايگااه اول
لحاظ ميشود.
 -30-1-4چنانچه درترتيب نوي ندگان مقاله ،دانشجوي دانشاگاه تهاران نفار اول باشاد و اساتادان
راهنماي مشترک در آن مقاله نفرات دوم و سوم باشند ،درصورتي که دانشجو نوي نده م ئول نباشد،
ضريب امتياز نفر اول و سوم جمع و بر دو تق يم ميشود .عدد بدست آمده ضريب امتيااز هرياک از
استادان راهنما را مشخص مينمايد.
براي مثال در صورتي که نوي ندگان مقالهاي  3نفر باشاند و نفار اول دانشاجوي دانشاگاه تهاران و
نفرات دوم و سوم استادان راهنما باشند ،ضريب امتياز هار ياک از اساتادان راهنماا باه صاورت زيار
محاسبه ميشود:
0/50 + 0/80

=./65
2
 -2-4مقالههای چاپ شده اعضای هیئت علمی در مجموعه مقاالت همـایشهـای ملـی و
بینالمللی معتبر

 -1-2-4همايش ملي يا بينالمللي معتبر همايشي است که برگزارکننده آن ،دانشاگاههاا ،موس اات
آموزش عالي ،مراکز تحقيقاتي ،فرهنگ تانها و يا انجمنهاي علماي معتبار باشاد (محال برگازاري
همايش مالک نميباشد) .برگزارکنندگان همايشهاي داخل کشور موظفند قبال از فراخاوان مقالاه،
همايش خود را در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCثبت نمايند.
 -2-2-4امتيازدهي مقالههاي چا شده اعضاي هيئت علمي در مجموعه مقالههااي هماايشهااي
ملي و بينالمللي معتبر به شرح زير ميباشد:
 به ازاء هر مقاله کامل چا شده در مجموعه مقالهها يا لوح فشرده ( )CDهمايشهاي بينالمللي  2امتياز به ازاء هر خالصه مقاله چا شده در مجموعه خالصه مقالهها يا لوح فشرده ( )CDهماايشهااي 1امتياز
بينالمللي
 به ازاء هر مقاله کامل چا شده در مجموعه مقالهها يا لوح فشرده ( )CDهمايشهاي ملي 1امتياز
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 به ازاء هر خالصه مقاله چا شده در مجموعه خالصه مقالهها يا لوح فشرده ( )CDهماايشهااي 0/5امتياز
ملي
 -3-2-4سقف ارائه مقاله توسط هر عضو هيئت علمي در يک همايش تعداد  3مقاله ميباشاد و باه
بيشتر از آن امتيازي تعلق نميگيرد.
 -4-2-4سقف امتياز مقالههاي کامل همايشهاي ملي و بينالمللي هر عضو هيئات علماي در هار
سال  5امتياز ميباشد.
 -5-2-4سقف امتياز خالصه مقالههاي همايشهاي ملي و بينالمللاي هار عضاو هيئات علماي در
هرسال  3امتياز ميباشد.
 -6-2-4امتياز خالصه مقالههاي ارائه شده در همايشهاي بينالمللاي کاه در نشاريات باينالمللاي
نمايه شده در  wosچا شده باشند ،با ضريب  1/5در نظر گرفته ميشود (بدون رعايت سقف اشااره
شده در بندهاي  4-2-4و .)5-2-4
تبصره  :4همايش بينالمللي داخل کشور به همايشي اطالق ميگردد که در عناوان هماايش ،کلماه
بينالمللي قيد شده باشد و مقاله کامل يا خالصه مقاله چا شده به زبان ير فارسي باشد.
تبصره  :5درخصوص همايشهاي بينالمللي که مرتبط با ساير زبانهاي خارجي ميباشد زبان رسمي
همايش به ترتيب زبان فارسي و زبان مرتبط با حوزه مربوط است.
 -7-2-4چنانچه مقالهاي در مجموعه مقاالت همايش به صورت کامل چا شده باشد و با ارزيابي و
داوري در نشريهاي نيز چا شود ،فقط به مقاله چا شده در نشريه امتياز تعلق مايگيارد و چنانچاه
مقالهاي ابتدا در مجموعه مقاالت همايشي به صاورت خالصاه مقالاه باه چاا رسايده و پاس از آن در
نشريهاي به صورت مقاله کامل به چا رسيده باشد ،هم امتياز همايش و هم امتياز نشريه را اخذ مينمايد.
 -8-2-4چنانچه نحوه ارائه مقاله در همايش به صورت پوستر باشد تنها در صورتي که خالصه مقاله
يا مقاله کامل در مجموعه مقاالت همايش چا شده باشد ،امتياز داده ميشود.
 -9-2-4به سخنرانيهاي انجام شده در همايشهاي ملي و بينالمللاي توساط ساخنران مادعو ،در
صورت تاييد دبير علمي کنفرانس مبني بر ارائه سخنراني به ترتيب  1و  2امتياز (حاداکثر  3ماورد در
سال) تعلق ميگيرد.
 -10-2-4لحاظ نمودن موضوع نوي نده م ئول در ارزيابي (بند  ، )26-1-4مربوط به مقاالت چا
شده در نشريات است و اين موضوع در ارزيابي مقاالت مربوط به همايشها لحاظ نميشود.
 -11-2-4در مقاالت و خالصه مقاالت چا شده در مجموعه مقاالت همايشها چنانچاه نوي انده
اول مقاله دانشجوي دانشگاه تهران و نفر دوم استاد راهنما باشد استاد راهنما امتياز جايگاه اول مقالاه
را ميگيرد.
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 -3-4کتابهای چاپ شده

 -1-3-4کتابهاي "تأليفي" چا شده توسط مؤس اه چاا و انتشاارات دانشاگاه تهاران (داراي
1
 20امتياز
شماره م ل ل) و يا فرهنگ تانهاي جمهوري اسالمي ايران
 -2-3-4کتابهاي "تصحيح"" ،تصحيح انتقادي" " ،تعلياق""،تصاحيح و تحشايه" و "تااليف و
تصحيح" چا شده توسط مؤس ه چا و انتشارات دانشاگاه تهاران (داراي شاماره م ل ال) و ياا
فرهنگ تان هاي جمهوري اسالمي ايران با نظر کميته بررسي ماوارد خااص اعضااي هيئات علماي
حداکثر  20امتياز
دانشگاه تهران
2
 15امتياز
 -3-3-4کتابهاي تاليفي چا شده توسط مراکز معتبر علمي دانشگاهي
 5امتياز
 -4-3-4کتابهاي تاليفي چا شده توسط ساير مراکز نشر
 -5-3-4مواردي از "تصحيح و تحشيه" و "تاليف و تصحيح" به ير از ماوارد چاا شاده توساط
موس ه چا و انتشارات دانشگاه تهران (داراي شماره م ل ل) و فرهنگ تانهاي جمهوري اسالمي
ايران ،با توجه به نظر کميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضااي هيئات علماي ماورد
ارزيابي قرار ميگيرد.
 -6-3-4کتابهاي تصحيح ،تصحيح انتقادي و تعليق به ير از موارد چا شده توسط موس ه چا
و انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگ تانهاي جمهوري اسالمي ايران ،معادل يک مقاله چا شده در
نشريات علمي  -پژوهشي داخلي برابر  3امتياز مورد امتياز دهي واقع ميشود.
تبصره  :6مالک تاريخ چا کتاب ،تاريخ ثبت شده در شناسنامه کتاب ميباشد و به کتابهاايي کاه
شناسنامه صادر شده توسط کتابخانه جمهوري اسالمي (فيپا) را ندارند ،امتيازي تعلق نميگيرد.
تبصره  :7در کتاب هاي تاليفي يا ترجمه شده توسط اعضاي هيئت علماي دانشاگاه چنانچاه در روي
جلد کتاب و يا در شناسنامه کتاب به نام دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال مؤلف /متارجم اشااره
شده باشد امتياز کامل و در صورتي که نام دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال مؤلاف /متارجم در
پايان پيشگفتار يا مقدمه کتاب کر شده باشد  %50کل امتياز به کتاب تعلق ميگيرد.
تبصره  :8به کتابهايي که خارج از موس ه چا و انتشارات دانشگاه بدون مجوز معاونات پژوهشاي
دانشگاه چا ميشوند و از آرم دانشگاه استفاده نمودهاند ،امتيازي تعلق نميگيرد.
 .1فرهنگ تان علوم ،فرهنگ تان علوم پزشکي ،فرهنگ تان زبان و ادب فارسي و فرهنگ تان هنر
 .2شامل کليه انتشارات دانشگاهي ،سمت ،مرکاز نشار دانشاگاهي ،پژوهشاگاه حاوزه و دانشاگاه ،جهااد دانشاگاهي و
انتشارات پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي
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تبصره  :9اعتبار ناشرين دانشگاههاي آزاد اسالمي ،پيام ناور و يار انتفااعي ح اب ماورد در کميتاه
بررسي موارد خاص اعضاي هيئت علمي دانشگاه بررسي ميگردد.
 -7-3-4امتياز مربوط به کتابهاي چا شده توسط ناشرين معتبر بين المللي به زبان هاي انگلي ي،
عربي ،فران ه ،اسپانيايي ،ايتاليايي ،آلمااني و روساي پاس از ارزياابي کميتاه بررساي ماوارد خااص
فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه حداکثر  20امتياز خواهد بود.
 -8-3-4امتياز کتابهاي چا شده توسط ناشران زير با ضريب  2مورد امتياز دهي قرار ميگيرد:
 مؤس ه چا و انتشارات دانشگاه تهران و مراکز معتبر علمي دانشگاهي در مواردي که کتاب به
زبان ير فارسي چا شده باشد
Elsevier
Springer
John Wiley
Taylor & Francis
Blackwell
Mc Grow Hill
Oxford
Routledge
Tavris
Brill












تبصره  :10مرجع تشخيص ساير ناشران معتبر بينالمللي که در بناد  8-3-4باه آنهاا اشااره نشاده
است ،کميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ميباشد.
 -9-3-4به کتابهاي چا شده توسط ناشران بينالمللي کم اعتبار به تشخيص کميته بررسي موارد
خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي 3 ،امتياز تعلق ميگيرد.
 -10-3-4به کتابهاي منتشره توسط ناشراني که توسط کميته بررسي ماوارد خااص فعالياتهااي
پژوهشي اعضاي هيئت علمي فاقد اعتبار تشخيص داده ميشوند (از قبيال Lambert, IGI global
 ، ) Intech , Nova ,امتيازي تعلق نميگيرد.
 -11-3-4پاياننامه و رساله هاي تحصيالت تکميلاي دانشاگاه کاه براسااس دساتورالعمل مصاوب
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه توسط ناشران معتبر دانشگاهي به صورت کتاب به چا ميرساند
از  50درصد امتياز کتاب برخوردار شده و چنانچه به زبان انگلي ي به چا برسند از  75درصد امتيااز
برخوردار خواهند شد.
 -12-3-4امتياز کتابهاي ترجمه شده  %50امتياز کتابهاي تاليفي محاسبه خواهد شد.
 -13-3-4چنانچه در ترتيب نوي ندگان کتاب ،دانشجو نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشاد ،باراي
استاد راهنما ،امتياز جايگاه اول لحاظ ميشود.
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 -14-3-4به کتابي که تحت عنوان " ترجمه و تحشايه" چاا شاده باشاد ،امتيااز ترجماه تعلاق
ميگيرد.
 -15-3-4چنانچه کتابي تجديد چا شده و در آن ،عبارت «با تجديد نظار ياا ويارايش (ويراسات)
جديد» کر نشده باشد ،به آن امتيازي تعلق نگرفته و در صورت ارائه م تندات توساط نوي انده ،باا
نظر کميته بررسي موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ،حداکثر يک پنجم
امتياز کتاب به آن تعلق ميگيرد.
 -16-3-4چنانچه در چا اول کتابي به دليل عدم اشاره به نام دانشگاه ،امتيازي تعلق نگرفته باشاد
و در چا دوم به نام دانشگاه اشاره شده باشد ،به چا مجدد حتي در صورت عدم تغييار ن ابت باه
چا اول ،امتياز کامل تعلق ميگيرد.
 -17-3-4به کتابهاي واژه گزيني که توسط فرهنگ تانهاي جمهوري اساالمي اياران باه چاا
ميرسند 10 ،امتياز تعلق مي گيرد که اين امتياز با نظر کميته بررسي موارد خاص عملکارد پژوهشاي
اعضاي هيئت علمي بين افراد تق يم ميگردد.
 -18-3-4به هر دفتر فرهنگ واژههاي مصوب که توسط فرهنگ تانهاي جمهوري اسالمي ايران
به چا ميرسد  10امتياز تعلق ميگيرد و تعداد نوي ندگان براساس حوزه مربوط تعيين ميگردد.
 -19-3-4به کتابهايي که به صورت هزار واژه از هر رشته ميباشد ،امتيازي تعلق نميگيرد.
 -20-3-4بررسي امتياز کتابهاي چند جلدي با توجه به تنوع در حجم و موضوع به کميتاه بررساي
موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي واگذار ميشود.
 -21-3-4درکتاب هاي چند جلدي که زير عنوان هر جلد با جلد ديگر متفاوت است ،امتياز جلادهاي
دوم و سوم  50درصد امتياز جلد اول ميباشد و به جلدهاي سوم به بعد امتيازي تعلاق نمايگيارد .در
موارد خاص ،امتياز جلدهاي سوم به بعد در کميته بررسي موارد خاص فعالياتهااي اعضااي هيئات
علمي تعيين خواهد شد.
 -22-3-4تهيه مطالعه موردي ( )case studyو چا آن به عنوان بخشاي از ياک کتااب باا ناشار
دانشگاهي معتبر با نظر کميته بررسي موارد خاص اعضااي هيئات علماي دانشاگاه داراي حاداکثر 5
امتياز ميباشد.
 -23-3-4موارد تدوين ،ديباچه ،پيشگفتار ،حاشيه ،تعاريض ،مقدماه کتااب ،گاردآوري ،ويراساتاري،
تدوين مجموعه مقاالت ،زير نظر ،به کوشش ،ناظر علمي ،کتابهاي درساي (ابتادايي و دبيرساتان)،
کتابهاي آمادگي کنکور ،نمونه سواالت آزمون و موارد مشابه ،کتاابهااي يار علماي ،زندگيناماه،
خاطره و گزارش سفر و فرهنگ لغت بدون داشتن توضيح کلمات ،فاقد امتياز ميباشد.
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 -24-3-4در مواردي که از يک نوي نده ،يک يا چند فصل در يک کتاب چا ميشاود ،امتيااز هار
فصل از کتاب تا سقف سه فصل با رعايت موارد زير ،از فرمول زير محاسبه ميشود:
تعداد صمحات هر فصل از کذاب

امذیاز فصل کذاب = امذیاز کل کذاب ×
تعداد کل صمحات کذاب
و نيز براي هر فصل از کتابهاي داخلي چا شده توسط ساير مراکز نشر ،مراکز معتبار دانشاگاهي،
ناشرين بينالمللي و ناشرين معتبر بينالمللي ،به ترتيب کف امتياز يک ،دو ،سه و چهار ميباشد.
 - 25-3-4امتياز مقالههاي چا شده در مجموعه مقاالتي که در قالب يک کتاب چا شده اند ،باا
استفاده از فرمول فصلي از کتاب بند  24-3-4با کف  1امتياز محاسبه ميگردد.
 -26-3-4چنانچه طبق فرمت کلي کتاب در مورد هيچيک از فصلها به آدرس اشاره نشده باشد ،فصال
مربوط علير م عدم اشاره به نام داشگاه تهران به تشخيص کميتاه بررساي ماوارد خااص فعالياتهااي
پژوهشي اعضاي هيئت علمي  ،با احت اب کر نام دانشگاه تهران مورد امتيازدهي قرار ميگيرد.
 -27-3-4به مقاالتي که در کتابهاي فرهنگ تان جهاان اساالم ،دايارهالمعاارف بازر اساالمي
فرهنگ تان زبان و ادب فارسي چا شده باشد 2 ،امتياز تعلق ميگيرد و حداکثر امتياز از ايان ماوارد
در هر کتاب  10امتياز ميباشد .مقاله هاي چا شده در دانشنامه جهان اسالم با نظر کميتاه بررساي
موارد خاص فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيئت علمي دانشگاه مورد ارزيابي قرار ميگيرند.
 -28-3-4امتياز مقاله چا شده در دانشنامه  2امتياز و سقف امتياز مقاالت در هر جلد برابر  4امتياز
ميباشد و عدم اشاره به نام دانشگاه تهران نيز اثري در امتياز آن نخواهد داشت.
-29-3-4کتابهايي مانند اشک نامه ،ارج نامه و ...در صورتيکه در مدح و تقادير از فاردي نباوده و
موضوعي علمي را مطرح نموده باشند معادل يک مقاله کامل چا شده مرباوط باه هماايش داخلاي
برابر  1امتياز ،مورد امتياز دهي قرار ميگيرد و در صورت تعدد مقاالت يک فرد در کتاب ،جمعا به کل
مقاالت آن فرد در آن کتاب  3امتياز تعلق ميگيرد.
 -4-4نشانهای علمی  -پژوهشی

امتياز دريافت جوايز جشنوارههاي بينالمللي مانند جشنوارههاي خوارزمي ،شيخ بهايي ،رازي ،فارابي و
عالمه طباطبايي براي هر مورد براي نفر اول  10امتياز ،نفر دوم  7امتياز و نفر سوم  4امتياز ميباشاد
و در صورت مشخص بودن درصد مشارکت در گواهي مربوط  ،امتياز فرد براسااس درصاد مشاارکت
تعيين ميگردد.
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 -5-4اختراعات ،اکتشافات ،آثار بدیع هنری ثبت شده و فعالیتهای ترویج علم و فناوری

 -1-5-4ثبت اختراع ،اکتشاف ،نوآوري يا اثر بديع علماي هناري داراي گواهيناماه از مراجاع معتبار
 20امتياز
بينالمللي
 -2-5-4ثبت اختراع ،نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر داخلاي ماورد
1
 5امتياز
تأييد سازمانها و پايگاههاي اعالم شده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
تبصره  :11گواهي صادره توسط سازمان ثبت اسناد و اماالک کشاور در قاوه قضااييه از نظار وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري تنها يک ادعا نامه بوده که پس از تاييد مراجاع معتبار داخلاي ماورد تايياد
سازمانها و پايگاههاي اعالم شده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري اشاره شده در بناد 2-5-4
قابل امتيازدهي ميباشد.
 -3-5-4براي امتيازدهي به ثبت اختراعات داخلي اعضاي هيئت علمي ،کر نام عضو هيئات علماي
همراه با آدرس دانشگاه تهران در بخش مشخصات مخترع در گواهيناماه ثبات اختاراع مرباوط باه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور الزامي بوده و اشاره به نام عضو هيئت علمي در بخش مشخصاات
مالک ،مالکي براي تعلق امتياز نميباشد.
 -4-5-4چنانچه در گواهينامه ثبت اختراع مربوط به سازمان ثبت اسناد و امالک کشاور ،در بخاش
مشخصات مخترع ،دانشجو نفر اول و استاد راهنما نفر دوم باشد ،براي استاد راهنما امتياز جايگاه اول
لحاظ ميگردد.
 -5-5-4امتياز آثار هنري در دانشکده هنرهاي تج مي به شرح زير ميباشد:
ساختار ،زبان و بيان هنري (ترکيب بندي ،تکنيک ،ايجاز ،توانايي فني)  3امتياز
توجه به فرهنگ ،هنر و ارزشهاي اسالمي  1امتياز
توجه به ارزشهاي انقالب اسالمي و دفاع مقدس  1امتياز
توجه به فرهنگ و هنر ايراني  1امتياز
خالقيت هنري (ايده و ابداع و 1 )....امتياز
اصيل بودن و داشتن سبک م تقل  1امتياز
اعتبار و اشتهار هنرمند در مجامع فرهنگي و هنري و در ميان هنرمندان  0/5امتياز
سقف امتياز ک ب شده از موارد فوق در يک اثر 5 ،امتياز ميباشد.
 -6-5-4امتياز شرکت در نمايشگاه و چا اثر در دانشکده هنرهاي تج مي به شرح زير ميباشد:
 .1در حال حاضر سازمان پژوهشهاي علمي-صنعتي ،دفتر مالکيت فکري دانشگاه تهران ،دانشگاه تبريز ،دانشگاه شيراز و
دانشگاه فردوسي مشهد مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
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ک ب مقام و جايزه در نمايشگاهها و جشنوارههاي بينالمللي و منطقهاي براي مقاامهااي اول ،دوم و
سوم به ترتيب  5و  3و  2امتياز
ک ب مقام و جايزه در نمايشگاهها و جشنوارههاي ملي براي مقامهاي اول ،دوم و سوم به ترتيب  3و
 2و  1امتياز
شرکت در نمايشگاههاي جمعي معتبر ملي و بينالمللي (فارغ از تعداد اثر) به ترتيب  1و  2امتياز
برگزاري نمايشگاه داخلي و بينالمللي انفرادي به ترتيب  2و  4امتياز
چا اثر در کتاب و کاتولو معتبر ملي و بينالمللي  1امتياز
تبصره  :12امتياز آثار مربوط باه بنادهااي  5-5-4و  6-5-4پاس از بررساي و ارزياابي در شاوراي
پژوهشي پرديس هنرهاي زيبا ،توسط کارشناسان اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي در ساامانه
مديريت اطالعات پژوهش و فناوري ( )RTISثبت خواهد شد.
 -7-5-4امتياز فعاليتهاي ترويج علم و فناوري به شرح زير ميباشد:
استفاده از ظرفيت رسانههاي شنيداري ،ديداري و مکتوب به منظور انتشاار داناش تخصصاي و حال
حداکثر  2امتياز
مشکالت و بحرانهاي روز
انتقال دانش و فناوري به متقاضيان (حضوري يا ير حضوري) در داخل يا خارج دانشاگاه حاداکثر 2
امتياز
حداکثر  2امتياز
برگزاري م ابقات و جشنوارههاي تخصصي دانشجويي
تبصره :13حداکثر امتياز براي فعاليتهاي ترويج علم و فناوري  5امتياز در سال ميباشد و امتياز هار
فعاليت براساس دستورالعمل تهيه شده در کمي يون تخصصي مربوط ،توسط شوراي پژوهشي واحاد
تعيين و براي ثبت در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري ( )RTISبه اداره کل برنامهريزي و
نظارت پژوهشي اعالم ميگردد.
 -6-4ارائه نظریههای نوین

حداکثر  20امتياز
 -1-6-4ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع يربط معتبر بينالمللي
حداکثر  10امتياز
 -2-6-4ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع يربط معتبر داخلي
حداکثر 10امتياز
 -3-6-4احراز کرسي نظريه پردازي با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي
حداکثر  10امتياز
 -4-6-4توليد ارقام زراعي جديد با تاييد مراجع معتبر کشور
حداکثر  3امتياز
 -5-6-4ارائه کرسي ترويج علم با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي
تبصره  :14تشخيص مراجع يربط مورد اشااره در پانج بناد اخيار باا کميتاه بررساي ماوارد خااص
فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي ميباشد.
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 -6-6-4در تدوين استانداردهاي ملي چا شده توسط موس ه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به
دبير مربوطه برابر  2امتياز تا سقف  10امتياز در سال مشروط به موارد زير تعلق ميگيرد:
الف -درج آدرس مکاتبه ( )affiliationدانشگاه تهران در سند مربوطه
ب -چا استاندارد ملي با فرمت موس ه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 -7-6-4به تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمي داخلي با تشاخيص کميتاه بررساي
موارد خاص فعاليتهاي اعضاي هيئت علمي  0/5امتياز و به ثبت ژن خارج از کشور با تايياد مراجاع
ي صالح وزارتين  1امتياز تعلق ميگيرد .سقف امتياز براي اين فعاليت 5 ،امتياز در سال ميباشد.
تبصره  :15فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئات علماي باياد داراي آدرس صاحيح دانشاگاه تهاران
( )University of Tehranبوده و درصورت مشارکت و حمايت مالي موس اات ديگار ،درج ناام آن
موس ات بعد از نام دانشگاه تهران بال ماانع اسات و نياز در ماواردي کاه  Emailصااحب اثار درج
گرديده Email ،درج شده بايد مربوط به  domainدانشگاه تهران ( )ut.ac.irباشد .در ماواردي کاه
 Emailديگري به ير از  Emailدانشگاه تهران درج شود ،به آن فعاليت امتيازي تعلق نميگيرد.
تبصره  :16امتياز آثار مشترک با مراکز علمي کشورهاي ديگر در ( 1+)0/1*nضرب ميشود n ،تعداد
کشورهاي مختلف خارجي کر شده در آدرس مولفيني است که محل اشتغال ايشان خاارج از کشاور
ميباشد.
تبصره  :17به آن دسته از آثار پژوهشي اعضاي هيئت علمي که نام دانشگاه تهران باه عناوان آدرس
دوم و به بعد قرار گرفته و آدرس اول يکي از ساير مراکز علماي داخال کشاور باشاد امتياازي تعلاق
نگرفته و در صورتيکه آدرس اول يکي از دانشگاههاي خارج کشاور باوده و ناام دانشاگاه تهاران باه
عنوان آدرس محل دوم کر شود %50امتياز و چنانچه نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس سوم و بعاد
از آن کر شود %20امتياز به آن اثر تعلق خواهد گرفت.
 -7-4طرحهای کاربردی

 -1-7-4سقف امتياز طرح هاي کاربردي که قرارداد آن بين دانشاگاه و ساازمانهاا و دساتگاههااي
اجرايي دولتي و خصوصي منعقد شده باشد  100امتياز ميباشد.
 -2-7-4امتياز اعتبار ويژه برح ب کمي يونهاي مختلف دانشگاه به شرح زير محاسبه ميشاود .در
فرمول هاي ارائه شده اعتبار جذب شده براي هر عضو هيئت علمي در سال برح ب ميليون تومان باا
 xو امتياز گرنت با  yنشان داده شده است.
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y=0/4 x

کمي يون فني
y=0/5 x
کمي يونهاي علوم پايه ،هنر و معماري ،کشاورزي و دامپزشکي
y=0/6 x
کمي يونهاي علوم ان اني و علوم اجتماعي و رفتاري
تبصره  :18در کليه کمي يونها براي آن دسته از قراردادهاي بينالمللي که اعتبار آن بصورت ارزي از
کارفرماي خارجي دريافت ميشود به ازاي هر  1000دالر و ياا معاادل ارزي آن باه ميازان  2امتيااز
گرنت به مجري قرارداد تعلق گرفته و در مورد اين قراردادها سقف امتياز گرنت برابار باا  250امتيااز
ميباشد .امتياز قراردادهاي ارزي به جمع امتياز قراردادهاي ريالي افزوده ميشود.
تبصره  :19در مورد امتياز گرنت تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال دانشاگاه (در قالاب قراردادهااي
پژوهشي) ،به ازاي هر يک ميليون تومان اموال سرمايهاي به اندازه يک امتياز تا سقف  100امتياز در
نظر گرفته ميشود که اين امتياز در داخال ساقف امتيازهااي قراردادهااي رياالي ياا ارزي محاسابه
ميگردد.
 -8-4فعالیتها و دستاوردهای فناورانه

فعاليتها و دستاوردهاي فناورانه اعضاي هيئت علماي دانشاگاه در يکاي از دو ساطح فنااوري زيار
تعريف و مشمول دريافت گرنت فناوري دانشگاه تهران ميشود:
سطح اول:

الف -تاسيس شرکت دانش بنيان داراي مجاوز داناش بنياان از معاونات علماي و فنااوري رياسات
جمهوري با داشتن حداقل  20درصد سهام شرکت توسط فرد يا افراد هيئت علمي متقاضاي (باه ازاء
هر شرکت در مجموع  20امتياز به ن بت سهم افراد ،تا سقف  40امتياز براي هر عضو هيئت علمي)
ب -تاسيس شرکت دانش بنيان داراي مجوز پاذيرش و قارارداد اساتقرار در پاارک علام و فنااوري
دانشگاه تهران با داشتن حداقل  20درصد سهام شرکت توسط فرد ياا افاراد هيئات علماي متقاضاي
(بهازاء هر شرکت در مجموع  10امتياز به ن بت سهم افراد ،تا سقف  20امتياز براي هر عضو هيئت علمي)
سطح دوم:

م ئول يا راهنماي ه ته پيش رشد پذيرش شده در پارک علم و فناوري و دريافت گاواهي موفقيات
در پايان دوره ( به ازاء هر ه ته  2امتياز ،تا سقف امتياز )10
تبصره  :20هر شرکت فقط از مزاياي يکي از رديفهاي "الف" يا "ب" بهرهمند خواهد شد.
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ماده  -5نحوه ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه

 -1-5اعضاي هيئت علمي هر پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل اطالعات مربوط به
عملکرد پژوهشي خود را در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ( )RTISوارد و م تندات
مربوط را در سامانه بارگذاري ( )uploadو درصورت لزوم به معاونت پژوهشي واحد ارائه مينمايند.
 -2-5مدارک مورد نياز براي ارزيابي عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي:
 -1-2-5صفحه اول و آخر مقاله با مشخصات تاريخ چا  ،عنوان نشريه ،و شماره صفحه براي مقاالت
 -2-2-5صفحه اول و آخر مقاله يا خالصه مقاله به صورت چا شده همراه با مشخصاات هماايش
براي مقاالت چا شده در مجموعه مقاالت همايشها
تبصره  :21چنانچه مجموعه مقاالت يا خالصه مقاالت به صورت لوح فشرده باشد و مقاله به صورت
چا شده در سامانه وارد نشده باشد ،پس از تاييد معاونت پژوهشي واحد مربوط ،بررسي و امتيازدهي
صورت ميگيرد.
تبصره  :22پيشنويس و گواهي پذيرش مقاله مدرک قابل قبولي براي امتيازدهي نميباشد.
 -3-2-5تصوير صفحه مربوط به شناسنامه کتاب و جلد کتاب براي کتابهاي تاليفي و ترجمه چا
شده توسط ناشران داخلي
 -3-5مقاالت چا شده در نشريات داخلي و بينالمللي و مجموعاه مقااالت هماايشهااي ملاي و
بينالمللي و نيز کتابهاي چا شده توسط ناشران داخلي طبق ضوابط موجود در آياين ناماه توساط
کارشناسان پژوهشي واحدها مورد ارزيابي و ثبت امتياز در سامانه قرار ميگيرد.
 -4-5بررسي و امتيازدهي آن دسته از عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي که در بند  3-5باه آن
اشاره نشده و نيز موارد خاص و مبهم خارج از چارچو اين آييننامه به عهده کميتاه بررساي ماوارد
خاص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي مي باشد که در اين گونه موارد الزم است مادارک و
م تندات مربوط ضمن بارگذاري در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فنااوري ( )RTISاز طرياق
معاون پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل به اداره کل برنامهريازي و نظاارت
پژوهشي دانشگاه ارسال شود.
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 - 5-5محاسبه امتیاز فعالیتهای پژوهشی مشترک با همکاری تعدادی از اعضـای هیئـت
علمی ،دانشجو و یا سایر پژوهشگران بر اساس جدول زیر انجام میشود:

تعداد همکاران
با احت اب مؤلف
اصلي (نفر)
1
2
3
4
5
 6و باالتر

مجموع
ضرايب
%100
%150
%180
%190
%200

سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتياز اوليه
اول

دوم

سوم

%100
%90
%80
%70
%60
%50

%60
%50
%40
%35

%50
%40
%35

چهارم

%40
%35

پنجم

%35

%30

 -6-5امتياز مقالهها و کتابهايي که نام نوي ندگان آن براساس ضوابط ناشر به ترتيب حاروف الفباا
نوشته شده است ،براساس تعداد نوي ندگان و به ت اوي خواهد بود و درخصوص مقالههاي چا شده
در اين نشريات ،چنانچه يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه نوي نده م ئول باشد ،امتياز وي طباق
بندهاي  27-1-4و  28-1-4لحاظ شده و ساير نوي ندگان امتياز م اوي خواهند داشت.
ماده  – 6نحوه تعیین امتیاز باالسری طرحهای کاربردی منعقده در واحدهای مختلف دانشگاه

 -1-6با توجه به بند  9بخش الف دستورالعمل نحوه واگذاري امور اجرايي پژوهشهاي کاربردي،
امتياز مربوط به باالسري دريافت شده از محل طرحهاي کاربردي مطابق بند  7-4آييننامه ،توسط
معاونت پژوهشي پرديسها /دانشکدهها /مراکز به شرح بند  2-6لغايت  4-6اعمال ميگردد.
 -2-6در خصوص قراردادهاي پژوهشي کاربردي منعقده توسط دانشگاه (صف و ستاد) ،اطالعات
عمومي هر قرارداد ميباي ت توسط کارشناس کاربردي واحد منعقد کننده قرارداد در سامانه مديريت
اطالعات پژوهش و فناوري وارد شده و پس از تائيد اطالعات ثبت شده توسط کارشناس ستاد ،امکان
ورود اطالعات مالي اعتبارات دريافتي مي ر ميشود.
تبصره :23طرحهاي پژوهشي کاربردي واحدهاي صف ميباي ت به صورت رسمي به مجري ابالغ
شده و يک ن خه تصوير قرارداد و ساير م تندات نيز به اداره کل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه
ارسال گردد.
تبصره :24اطالعات عمومي قراردادهاي منعقده در مراکز و موس ات واب ته به پرديس /دانشکده

اعتبار ویژه (گرنت)

45

م تقل توسط کارشناس کاربردي پرديس /دانشکده م تقل در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و
فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد.
 -3-6پس از وصول اعتبار مرحله اي يا نهاايي هار پاروژه ،بار اسااس موافقتناماه داخلاي تنظيماي،
ک ورات مربوطه (باالسري – ماليات) از اعتبار هر مرحله ک ر و اطالعات ماالي توساط ح اابداري
واحد منعقد کننده قرارداد تهيه و به طور مکتوب باه ح اابداري معاونات پژوهشاي دانشاگاه ارساال
ميگ ردد .پس از تائيد اطالعات مذکور اطالعاات ماالي توساط کارشاناس ماالي معاونات پژوهشاي
دانشگاه در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ثبت خواهد شد.
 -4-6چنانچه مجري طرح کاربردي بيش از يک نفر باشد اعتبار ويژه با رعايت سقف امتياز ساليانه،
بين مجريان به ن بت مورد توافق آنها توزيع خواهد شد .بديهي است در صورت بروز هرگونه اختالف
در اين خصوص پاسخگويي و رفع مشکل بر عهده معاونت پژوهشي واحد منعقد کننده قرارداد خواهد بود.
 -5-6نظارت و کنترل نهايي بر ح ن اجراي موارد مربوط به اين بخش بر عهده ح ابداري حوزه
معاونت پژوهشي دانشگاه و اداره کل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه خواهد بود.
ماده  - 7نحوه تعیین امتیاز تجهیزات طرحهای کاربردی منعقده در واحدهای مختلف دانشگاه

 -1-7امتياز مربوط به تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات طرح هاي کاربردي مطابق بند 7-4
آيين نامه و پس از اجراي بند  2-6آييننامه به شرح بند  2-7لغايت  5-7اعمال ميگردد.
 -2-7ارائه درخواست مجري به واحد مربوطه به همراه مدارک مورد نياز شاامل الاف :اصال فااکتور
خريد ب :قبض انبار اموالي از واحد مربوطه به معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل
 -3-7بررسي و تطبيق م تندات ارائه شده (بار اسااس مفااد قارارداد مربوطاه و موافقتناماه داخلاي
تنظيمي) توسط معاونت پژوهشي واحد منعقد کننده قرارداد و تائيد و ارساال مادارک باه ح اابداري
معاونت پژوهشي دانشگاه
تبصره  :25در خصوص قراردادهاي منعقده در معاونت پژوهشي دانشگاه مکاتبات از طريق اداره کال
پژوهشهاي کاربردي صورت خواهد گرفت.
 -4-7بررسي م تندات ارسال شده توسط ح ابداري معاونت پژوهشي دانشاگاه و در صاورت تائياد،
ثبت اطالعات مالي در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه توساط کارشاناس ماالي
معاونت پژوهشي دانشگاه و ارزيابي و امتياز دهي (در صورت عدم تائيد م اتندات توساط ح اابداري
معاونت پژوهشي دانشگاه مدارک جهت رفع نقص عودت خواهد شد).
 -5-7چنانچه مجري طرح کاربردي بيش از يک نفر باشاد اعتباار وياژه (گرنات) بخاش تجهيازات
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مربوطه با رعايت سقف امتياز ساليانه بين مجريان به ن بت مورد توافق آنها توزيع خواهد شد .بديهي
است در صورت بروز هرگونه اختالف در اين خصوص پاسخگويي و رفع مشاکل بار عهاده معاونات
پژوهشي واحد منعقد کننده قرارداد خواهد بود.
 -6-7نظارت و کنترل نهايي بر ح ن اجراي موارد مربوط به اين ماده بار عهاده ح اابداري حاوزه
معاونت پژوهشي دانشگاه و اداره کل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه خواهد بود.
اين آييننامه براساس اصالحات انجام شده در  7مااده و  25تبصاره در جل اه ماورخ 1396/03/27
شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب رسايد و از ابتاداي ساال  1395الزم االجراسات و باا
تصويب آن ،آييننامه قبلي ملغي اعالم ميگردد.
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دستورالعمل نحوه هزینهکرد اعتبار ویژه (گرنت) اعضای هیئت علمی
مقدمه:

اين دستورالعمل به منظور ايجاد ت هيالت ،هماهنگي و نيز نظارت در هزينه کرد اعتبار ويژه اعضااي
هيئت علمي تدوين ميگردد.
 -1نحوه تخصیص اعتبار گرنت

 -1-1ميزان اعتبار ويژه تخصيصي هر عضو هيئت علمي در هرسال برابر با حاصال ضارب ضاريب
ريالي اعتبار ويژه در مجموع امتيازات مربوط به فعاليتهاي پژوهشي دو سال گذشته وي ميباشد.
 -2-1جهت تخصيص اعتيار ويژه ساالنه اعضاي هيئت علمي روشندل ،مجموع امتيازات مربوط باه
فعاليتهاي ايشان با ضريب  2لحاظ ميشود.
 -3-1اعضاي هيئت علمي بازنش ته و اعضاي هيئت علمي واب ته دانشگاه تهاران نياز مايتوانناد
گرنت خود را بر اساس ضوابط مربوط به هزينه کرد اعتبار ويژه هزينه نمايند.
 -2ضوابط پرداخت گرنت

 -1-2به منظور پرداخت گرنت به اعضاي هيئت علمي ،ح ابي به نام ح اب گرنت دانشاگاه ايجااد
شده است که بن کارت /ح اب کاربري اعضاي هيئت علمي به اين ح اب مرتبط بوده و هار عضاو
هيئت علمي تا سقف اعتبار ويژه تخصيصي خود از اين ح اب اجازه برداشت دارد.
 -2-2اعتبار گرنت هر ساله به طور متمرکز در چهار ق ط پس از درخواست اعضاي هيئات علماي و
ارائه صورتجل ه هزينه کرد گرنت برابر بند  ،1-2به ح اب هر يک از اعضااي هيئات علماي وارياز
ميگردد و مبلغ هر يک از اين اق اط برابر  %25گرنت تخصيصي ساليانه عضو هيئت علمي ميباشد.
 -3-2در صورت تقاضاي عضو هيئت علمي و منوط به وجود اعتبار ،پرداخات خاارج از بناد  2-2باا
رعايت ضوابط کلي دستورالعمل بالمانع است.
 -4-2براي هر مرحله از پرداخت اق اط گرنت ،اطالعات مربوط با کر شماره آن مرحلاه در ساامانه
مديريت اطالعات پژوهش و فناوري دانشگاه ( )RTISوارد ميشود.
 -5-2ک ورات متعلقه به هر پرداخت براساس آييننامه مالي معامالتي دانشگاه محاسبه ميشود.
 -6-2ارائه فاکتور و قبض انبار جهت ت ويه ح اب پرداختهاي مرباوط باه خرياد تجهيازات يار
مصرفي الزامي است.
 -7-2چنانچه از نظر معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده ياربط هزيناه کاردي مغااير باا ضاوابط و
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مقررات پژوهشي و مالي دانشگاه تشخيص داده شود در ت ويه ح اب گرنت پرداختي به عضو هيئت
علمي لحاظ خواهد شد.
 -3نحوه استفاده از گرنت
 -1-3هزینه کرد در چارچوب طرحهای پژوهشی

 -1-1-3اعضاي هيئت علمي ميتوانند مواد مصرفي و يرمصرفي مورد نيااز طارح هااي پژوهشاي
بنيادي مصوب خود را براساس پيشبينيهاي انجام شده در طرح با استفاده از اعتبار ويژه خريداري نمايند.
 -2-1-3اعضاي هيئت علمي تنها از محل اعتبار طرح هاي پژوهشي بنيادي مصاوب و در چاارچوب
ضوابط مربوط ميتوانند براي خود به عنوان مجري و نيز همکاران طرح حقالتحقيق در نظر بگيرند.
 -3-1-3در قبال تصويب هر طرح پژوهشي بنيادي براي هر يک از اعضاي هيئت علمي ابال ياهاي
از سوي معاونت پژوهشي واحد يربط صادر خواهد شد .اعتبار طارح تصاويب شاده از محال گرنات
پرداختي اشاره شده در بند  2-2از ضوابط پرداخت گرنت قابل هزينه ميباشد.
 -4-1-3اطالعات طرح پژوهشي مصوب پس از صدور ابال يه در سامانه مديريت اطالعات پژوهش
و فناوري دانشگاه وارد خواهد شد.
تبصره  :1در اين بخش از ورود اطالعات به سامانه ،اعتبار طرح تصويب شده از ماناده گرنات عضاو
هيئت علمي کم نخواهد شد.
 -2-3هزینه کرد خارج از چارچوب طرحهای پژوهشی

براي استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي به منظاور انجاام هزيناههااي مصارفي و يار مصارفي ( يار
پرسنلي) نياز به ارائه طرح پژوهشي نميباشد و اعضاي هيئت علمي ميتوانناد معاادل رياالي اعتباار
ويژه خود را متناسب با زمينههاي پژوهشي که در آن فعاليت دارند خارج از محل طرح هاي پژوهشاي
به شرح يل هزينه نمايند:
 -1-2-3خرید اقالم مصرفی و غیرمصرفی

 -1-1-2-3خريد وسايل و مواد مصرفي و تعمير لوازم پژوهشي
 -2-1-2-3خريد تجهيزات يرمصرفي با رعايت مقررات وضوابط مالي دانشگاه
تبصره :2کليه لوازم ير مصرفي خريداري شاده از محال اعتباار وياژه جازء اماوال دانشاگاه تهاران
مح وب شده و پس از صدور و نصب برچ ب اموال دانشگاه در اختيار عضو هيئات علماي دانشاگاه
قرار ميگيرد.
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 -3-1-2-3خريد کامپيوتر دستي ( Book Reader ،)Lap Topو  Tabletهر  5سال يکبار تا ساقف
اعتبار ويژه موجود اعضاي هيئت علمي شا ل در دانشگاه با صدور پالک اموال بدون نصب بر کاال
 -4-1-2-3خريد کتاب از محل اعتبار ويژه بدون مهر کتابخانه (در اختيار عضو هيئت علمي)
 -5-1-2-3خريد نرم افزار تخصصي به عنوان دارايي دانشگاه مشروط به تاييد معاون پژوهشي واحد
مربوطه و معاونت پژوهشي دانشگاه.
 –2-2-3پرداخت هزینه شرکت در همایشهای علمی داخلی و بینالمللی با ارائه مقاله

 -1-2-2-3پرداخت هزينه شرکت اعضاي هيئت علمي در همايشهاي علمي بينالمللي در هر سال
مطابق با ضوابط مندرج در آييننامه استفاده ت هيالت دانشگاه جهت شرکت اعضاي هيئت علماي و
دانشجويان در همايشهاي بينالمللي مربوط به همان سال
 -2-2-2-3پرداخت هزينههاي مربوط به شرکت دانشجويان تحصيالت تکميلي و يا پژوهشگر پ اا
دکتري با ارائه مقاله مشترک با عضو هيئت علمي در همايشهاي داخلي و باينالمللاي در چاارچوب
مقررات دانشگاه
 -3-2-2-3پرداخت هزينه بليط براي شرکت در همايشهاي داخلي ( يربينالمللي يا بينالمللي) دو
بار در سال
 -4-2-2-3پرداخت هزينه ثبت نام و ساير هزينههاي شرکت در سمينارهاي داخلي  ،دو بار در سال
 -3-2-3هزینه بلیط ماموریتهای علمی به خارج از کشور

هزينه بليط ماموريت به خارج از کشور در هرسال در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه اساتفاده از
ماموريتهاي پژوهشي مربوط به همان سال
 -4-2-3هزینه ثبت نام در کارگاههای آموزشی

 -1-4-2-3در صورت تصويب شوراي بين الملل پرديس/دانشاکده/مرکاز تحقيقااتي م اتقل ،اعضااي
هيئت علمي ميتوانند از محل اعتبار ويژه براي يک بار در سال هزينه شرکت خويش در کارگاه بين المللي
خارج کشور از محل گرنت را از سهميه هزينه شرکت در همايشهاي بين المللي خود تاامين نمايناد .در
اين خصوص کليه هزينههاي پرداختي مانند هزينههاي شرکت در همايشهاي بين المللي ميباشد.
 -2-4-2-3پرداخت هزينه ثبت نام درکارگاههاي علمي داخل کشور دو بار در سال
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 -5-2-3سایر موارد

 -1-5-2-3پرداخت حق عضويت در انجمنهاي علمي -بين المللي و وب سايتهاي تخصصي
 –2-5-2-3پرداخت هزينههاي مربوط به خدمات پژوهشي مانند تدوين کتاب ،ترجمه کتاب تااليفي
اعضاي هيئت علمي ،ترجمه مقاله نشريه داخلي و خارجي ،حاروف چيناي نشاريه داخلاي و خاارجي،
ويراستاري ،صفحه آرايي ،آناليز مواد ،پايان نامه تحصيالت تکميلي و هزينه هااي مرباوط باه انتشاار
کتاب (به ير از هزينه چا و صحافي)
تبصره  :3پرداخت اعتبار ويژه براي انجام پاياننامههايي که در راستاي برنامه جامع تحقيقات اعضاي
هيئت علمي نميباشد تنها درخصوص پايان نامههايي که ايدههاي ناو و خالقاناه ارائاه نماوده و ياا
حمايت مالي خارج از دانشگاه را داشته باشند مجاز ميباشد.
تبصره  :4هزينه چا مقاالت در نشريات معتبر دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره  :5پرداخت هزينههاي انتشار نشريات از محال اعتباار وياژه ساردبيران مربوطاه امکاانپاذير
نميباشد.
 –3-5-2-3پرداخت حق الزحمه به دانشجويان و نيز محققين دوره پ ا دکتري از محل اعتباار وياژه
اعضاي هيئت علمي از طريق اجراي طارح پژوهشاي ياا خاارج از طارح در جهات تاامين نيازهااي
تحقيقاتي دانشجويان ،طبق مقررات مالي دانشگاه تا سقف  200ساعت در ماه به شرح جدول زير:
مقطع تحصيلي

ميزان پرداخت حق التحقيق به ازاء هر ساعت(ريال)

دانشجوي کارشناسي

25000

دانشجوي کارشناسي ارشد

40000

دانشجوي دکتري

50000

-4-5-2-3پرداخت هزينههاي مربوط به داوري و صدور تاييديه اختراع دانشاجويان از محال اعتباار
ويژه (گرنت) اعضاي هيئت علمي که نام ايشان در آن اثر بعنوان همکار منظور شده باشد درخصوص
مراکزي که مورد تائيد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
 -5-5-2-3پرداخت هزينه بازديدهاي علمي داخل کشور دانشجويان
 -5-5-2-3هزينههاي برپايي نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي اعضاي هيئت علماي ( در داخال ياا
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خارج دانشگاه ) براي يک بار در سال تا سقف ( 10/000/000ده ميليون ) ريال در قبال ارائه اسناد مثبته
 -6-5-2-3پرداخت حداکثر مبلغ  5000000ريال درسال به منظور تشويق اعضاي هيئت علمي باه
ارائه طرحهاي پژوهشي کاربردي
 -7-5-2-3اعضاي هيئت علمي روشندل ميتوانند از محل گرنت خود ،هزينهي گويا کاردن کتاب
مورد نياز ،هزينههاي دستيار پژوهشي براي مطالعة پايانناماه ،نگاارش مقالاه و کتااب و نياز هزيناه
خريداري سخت افزارها و نرم افزارهاي کمک پژوهشي خاص روشندالن را پرداخت نمايند .پرداخات
اينگونه هزينهها منوط به ارائه فاکتور از سوي عضو هيئت علمي روشندل ميباشد.
 -3-3موارد خارج از چارچوب این دستورالعمل ،با مجوز معاون پژوهشی دانشگاه امکـان
پذیر است.

اين دستورالعمل در تاريخ  95/04/26در شوراي پاژوهش و فنااوري باه تصاويب رسايد و از تااريخ
تصويب الزماالجرا بوده و با تصويب آن دستورالعمل قبلي ملغي اعالم ميگردد.
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دستورالعمل تخصیص اعتبار پژوهشی به معاونت پژوهشی واحدها
مقدمه

معاونت پژوهشي پرديسها و دانشکدههاي م تقل متولي اعمال سياستهاي پژوهشاي دانشاگاه در
سطح واحد مربوط بوده و از طريق نظاارت بار عملکارد پژوهشاي اعضااي هيئات علماي و اجاراي
تصميمات و سياستهاي دانشگاه ،زمينه ارتقاء جايگاه پاژوهش واحاد مرباوط و باه تباع آن ،ارتقااء
پژوهش دانشگاه را فراهم ميآورند .لذا ضرورت دارد معاونتهاي ماذکور بتوانناد بار اسااس ضاوابط
مصوب و به صالحديد براي ت هيل امور پژوهشي و حمايت ماوردي از پژوهشاگران و برناماهريازي
براي اجراي برخي فعاليتهاي پژوهشي ويژه ،اعتبار کافي در اختيار داشته باشند .بر همين اساس اين
دستورالعمل به شرح زير تدوين ميشود:
ماده  -1موضوع

تخصيص اعتبار پژوهشي به معاونت پژوهشي هر پرديس /دانشکده م تقل باه ميازان حاداکثر %20
(بي ت درصد) اعتبار ويژه کل آن واحد ( افزون بر اعتبار ويژه اعضاء هيئت علمي)
ماده  -2موارد هزینه

 -1-2کمک به خريد تجهيزات ضروري و عمومي آزمايشگاهي و تعمير و نگهداري آنهاا ،پيشانهاد
شده از معاونت پژوهشي واحد ( تا سقف  %70بودجه)
 -2-2کمک به اجراي طرحهاي پژوهشي بين دانشکده اي ،دانشجويي و ساير طرحهاي ويژه اي که
از سوي معاونت پژوهشي به واحدها و اعضا واگذار ميشود ( تا سقف  %60بودجه)
 -3-2کمک به برگزاري کنفرانسها،کارگاهها ،سخنرانيها ،نمايشگاههاا و فعالياتهااي مشاابه کاه
مجري يا سفارش دهنده آن ،معاونت پژوهشي باشد (تا سقف  %40بودجه )
 -4-2کمک به حمايت از چا و نشر مجالت پرديس /دانشکده م تقل و تهيه منابع علماي و نارم
افزارهاي مورد تاييد معاونت پژوهشي ( تا سقف  %30بودجه)
 -5-2حمايت از شرکت اساتيد ودانشجويان در م ابقات علمي داخلي و خارجي و ساير فعالياتهااي
مشابه که از سوي معاونت پژوهشي اعزام شوند (تا سقف  %30بودجه)
 -6-2دستور العمل هزينه کرد موارد فوق همانند هزينه کرد اعتبار ويژه است.
تبصره :کليه موارد فوق پس از تصويب شوراي پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشاي
م تقل قابل هزينه خواهد بود.
اين دستور العمل در دو ماده و يک تبصره در تااريخ  1394/11/24باه تصاويب شاوراي پاژوهش و
فناوري دانشگاه رسيد.
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فرم درخواست شارژ مرحلهای گرنت
اينجانب  ........................عضو هيئت علمي گروه آموزشي /دانشکده ...........................جهت مصاارف
زير متقاضي دريافت مرحله .......................گرنت سال ............................ميباشم.
رديف

مصرفي

مبلغ (به ريال)

ير مصرفي

مبلغ (به ريال)

جمع (به ريال)

جمع
توضیح:

تکميل و ارائه اين فرم به منزله صورتجل ه ت ويه بخش مصرفي ( ير تجهيزاتي) اعتبار وياژه تلقاي
ميگردد .درصورت هزينه کرد اقالم يرمصرفي (تجهيزات) مطاابق روال ،م اتندات باه ح اابداري
معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه گردد.
نام ونام خانوادگي:
امضاء هيئت علمي
تاريخ:

نام نام خانوادگي:
امضاء و تاييد معاون پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل
تاريخ:
نام نام خانوادگي:
امضاء و تاييد معاون پژوهشي دانشگاه
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آییننامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) به کارشناسان پژوهشی دانشگاه تهران
مقدمه:

اين آييننامه به منظور تعيين ضوابط تخصيص اعتبار ويژه (گرنت) و نحوه هزينه کارد آن ،باراي آن
دسته از کارشناسان پژوهشي که همانند اعضاي هيئت علمي و دانشجويان داراي ظرفيت انجاام کاار
پژوهشي بوده و شرايط الزم را دارا ميباشند تدوين شده است.
ماده  -1هدف

 دستيابي به اهداف پژوهش و فناوري با استفاده بهينه از نيروهاي م تعد کارشناسي فراهم نمودن امکان بررسي کيفي و کمي عملکرد پژوهشي کارشناسان تر يب کارشناسان به انجام فعاليتهاي پژوهشي در کنار اعضاي هيئت علماي باه منظاورارتقاي جايگاه پژوهش و فناوري دانشگاه تهران
ماده  -2شرایط تخصیص اعتبار ویژه(گرنت)

اعتبار ويژه (گرنت) تنها به آن دسته از کارشناسان پژوهشي رسمي /پيماني /قراردادي تعلق ميگيرد،
که داراي حداقل مدرک کارشناسي ارشد باوده و در يکاي از مراکاز و موس اات پژوهشاي ناوع اول
دانشگاه اشتغال به کار داشته باشد.
ماده  -3معیارهای تخصیص اعتبار ویژه

اعتبار ويژه کارشناسان بر اساس مجموع امتيازات ک ب شده از شاخصهاي کر شده ( مقاالت چا
شده در نشريات معتبر ،مقاالت چا شده در همايشها ،کتابهاي چاا شاده ،نشاانهااي علماي،
اختراعات ،اکتشافات ،آثار بديع هنري ثبات شاده و ارائاه نظارات ناوين و طارحهااي کااربردي) در
"آييننامه تخصيص اعتبار ويژه (گرنت) به اعضاي هيئت علمي دانشگاه" محاسبه ميشود.
تبصره یک :کارشناسان تا زمان بازنش تگي ميتوانند بابت فعاليتهااي پژوهشاي خاويش گرنات
دريافت نمايند و مانده گرنت آنها پس از بازنش تگي به حوزه پژوهشي محل خدمت تعلق ميگيردَ.
ماده  :4نحوه اجرا

کارشناسان واجد شرايط ابتدا ن بت به درخواست امکان بارگذاري اطالعات در ساامانه  RTISاقادام

اعتبار ویژه (گرنت)

55

نموده و پس از بارگذاري مدارک و م تندات ،فعاليتهاي پژوهشاي ايشاان توساط کارشاناس واحاد
پژوهشي يربط (به جز خود فرد) مورد امتياز دهي و ثبت در سامانه قرار ميگيرد.
ماده  :5دستور العمل نحوه هزینه کرد اعتبار ویژه (گرنت)
 -1-5هزینه کرد در چارچوب طرح پژوهشی بنیادی:

 -1-1-5کارشناسان ميتوانند از محل اعتبار ويژه خود طرح پژوهشي بنياادي تعرياف نماوده و
پس از تصويب و ابالغ طرح ،هزينههاي پيش بيني شده در طرح را هزينه نمايند.
 -2-1-5هزينههاي پرسنلي صرفا در چارچوب طرحهاي پژوهشي بنيادي قابل پرداخت ميباشد.
 -3-1-5شرايط ارائه طرح پژوهشي بنيادي توسط کارشناس:
کارشناسان عالوه براحراز شرايط عمومي ميباي ت براي ارائه طرح پژوهشي شرايط زير را نيز دارا باشند.
 -1-3-1-5همکاري در اجراي حداقل دو طرح پژوهشي بنيادي (يک طارح خاتماه يافتاه و
يک طرح در دست اجرا) مصوب دانشگاه تهران
 -2-3-1-5انتشار حداقل يک مقاله در نشريات معتبر علمي -پژوهشي
 -3-3-1-5نتايج طرح متناسب با نيازهاي حوزه فعاليت سازماني باشد.
 -4-3-1-5حداکثر اعتبار اولين طرح پژوهشي ده ميلياون ( )10000000رياال و در صاورت
خاتمه ،با تاييد شوراي پژوهشي واحد ،طرحهاي بعدي باا اعتباار بي ات ميلياون
( )20000000ريال ميتواند مورد تصويب قرار گيرد.
 -5-3-1-5اعتبار طرح از محل اعتبار ويژه ( گرنت ) کارشناس تامين خواهد شد.
 -6-3-1-5هر کارشناس ميتواند مجري حداکثر يک طرح در دست اجرا باشد.
 -7-3-1-5ضوابط اجرايي و مالي و تعهدات طرح طبق ضوابط مربوط به اجاراي طارحهااي
پژوهشي توسط اعضاي هيئت علمي ميباشد.
 -2-5هزینه کرد خارج از چارچوب طرح پژوهشی:

کارشناسان ميتوانناد اعتباار وياژه تخصيصاي را در چاارچوب ضاوابط اجراياي هزيناه کارد گرنات
تخصيصي ،مطابق دستورالعمل نحوه هزينه کرد اعتبار ويژه (گرنت) اعضاي هيئت علماي و باا تايياد
معاون پژوهشي مربوط هزينه نمايند.
اين آييننامه با  5ماده و  1تبصره در تاريخ 1395/11/09در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ماورد
تصويب قرار گرفت و از تاريخ ابالغ الزم االجرا ميباشد.
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دستورالعمل تدوین برنامه جامع( )Master Planتحقیقات
توسط اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی دانشگاه تهران
مقدمه

برنامه جامع تحقيقات ،حوزه عالئق و خط مشي فعاليتهاي علمي -تحقيقاتي اعضاي هيئت علمي و
گروههاي آموزشي را با رويکردي استراتژيک مشخص ميکند .هدف از تهيه و تادوين برناماه جاامع
تحقيقات در گروههاي آموزشي ،تالش براي ان جام بخشي در فعاليتهاي پژوهشي ،هدفمند کاردن
پژوهش و ارتقا کمي و کيفي فعاليتهااي تحقيقااتي در باين اعضااي هيئات علماي و دانشاجويان
تحصيالت تکميلي گروههاي آموزشي است .با تدوين برنامه جامع تحقيقات کليه طرح هاي تحقيقاتي
و پاياننامهها و رسالههاي دانشجويان دورههاي تحصيالت تکميلي که در گروه تعريف ميشوند باياد
در راستاي اهداف کلي بيان شده در برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي و گاروه قارار داشاته
باشند .عالوه بر اين برنامههاي جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي و گروههاي آموزشي ،يک باناک
اطالعاتي از حوزهها و زمينههاي تحقيقاتي و مزيتهاي ن بي پژوهشي دانشگاه را تشکيل مايدهاد
که از اين اطالعات در برنامه ريزيهاي کالن دانشگاه و همکااريهااي پژوهشاي باا دساتگاههااي
اجرايي ،سازمانهاي دولتي و مراکز خصوصي استفاده ميشود.
در تدوين برنامه جامع تحقيقات بايد از تمام تواناييهاي موجاود و باالقوه و امکاناات نارم افازاري و
سخت افزاري گروه آموزشي استفاده شود .پس از تادوين و تصاويب برناماه جاامع تحقيقاات حاوزه
فعاليتهاي علمي ا پژوهشي اعضاي هيئت علمي در راستاي اهاداف تعياين شاده در برناماه جاامع
تحقيقات به عنوان رکن اصلي جهت دهنده تحقيقات اعضاي هيئات علماي و گاروه آموزشاي قارار
ميگيرد .اعضاي هيئت علمي موظف اند با توجه به زمينه تخصصي و عاليق تحقيقاتي خود منفردا يا
مشترکا برنامه جامع تحقيقات خود را تدوين و ارائه نمايد .آن دسته از اعضااي هيئات علماي کاه باا
توجه به همگرايي تخصصهاي خود برنامه جامع تحقيقات مشترک تعريف و تادوين ماينمايناد ،باا
توجه به اهميت فعاليتهاي گروهي ،به صورت مضاعف ازحمايتهااي پايش بيناي شاده بهارهمناد
ميشوند .سياستهاي حمايتي و تشويقي دانشگاه از برنامههاي جامع تحقيقات متعاقبا توساط حاوزه
معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم ميشود .ضمنا بايد توجه شود که پس از تعريف و تدوين برنامههااي
جامع تحقيقات ،متعاقبا آمايش رشتههاي آموزشي دورههاي تحصيلي مختلف داير درگروه با توجه باه
برنامههاي جامع تحقيقات گروه آموزشي انجام خواهد شد.
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الف ـ اهداف

1ا انجام تحقيقات هدفمند در راستاي چشم انداز توسعه علمي کشور با تأکياد بار ناوآوري ،فنااوري،
کارآفريني و انجام پژوهشهاي محصول محور
2ا هدايت پاياننامههاي تحصيالت تکميلي به منظور رفع نيازها و اولويتهاي اصلي پژوهشي کشور
3ا فراهم نمودن زمينههاي انجام تحقيقات گروهي در دانشگاه
4ا دستيابي به بانک اطالعات مدون زمينههاي تحقيقاتي به منظور ت اهيل در برناماهريازي کاالن
دانشگاه جهت همکاري مشترک با دستگاهها و سازمانها
ب ـ اصولی که در تهیه و تدوین برنامه جامع تحقیقات باید مورد توجه قرار گیرد:
1ـ تکیه کردن بر نقاط قوت اعضای هیئت علمی وگروه آموزشی

در تعريف و تدوين برنامه جامع تحقيقات توسط اعضاي هيئت علمي و گروههااي آموزشاي باياد باه
نقاط قوت و امکانات در اختيار اعضاي هيئت علمي و گروه توجه ويژه شود .به بيان ديگر برنامه جامع
تحقيقات بايد در راستاي استفاده حداکثر از تواناييها و امکانات اعضاي هيئت علمي و گاروه تعرياف
گردد تا از تعريف و اجراي طرحهاي تحقيقاتي متنوع در زمينههاي متفاوت اجتناب گردد .البته نبايد از
نظر دور داشت که تا جاي ممکن در تعريف برنامه جاامع تحقيقاات باه عالئاق تحقيقااتي شخصاي
( )Field of interestاعضاي هيئت علمي توجه گردد و تا حد امکان برنامههاي جاامع تحقيقاات در
گروه بر اساس نقاط مشترک اين عالئق تدوين شود.
2ـ توجه به نتایج بلند مدت در تدوین برنامه جامع تحقیقات

با توجه به ماهيت برنامه جامع تحقيقات ،رسيدن به اهداف بلندمدت مورد نظار مايباشاد و در يال
برنامه جامع تحقيقات ،طرح هاي تحقيقاتي با اهداف کوتاه و ميان مدت تعريف خواهاد شاد .حاداقل
دوره زماني اجراي برنامه جامع تحقيقات بايد دورههاي  5ساله درنظر گرفته شود .در عين حال امکان
تجديد نظر در برنامه جامع تحقيقات در طول زمان اجراي برنامه وجاود دارد .بادين ترتياب در مياناه
اجراي برنامه جامع تحقيقات ميتوان تغييراتي را با توجه به تغيير ظرفيتهاي علمي اعضااي هيئات
علمي و گروه (از نظر نرمافزاري و سختافزاري) و تغييرات بازار کار (تغييار نيازهااي جامعاه) اعماال
نمود.
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3ـ توسعه نیروی انسانی و امکانات موجود گروه در جهت اهداف برنامه جامع تحقیقات

اگرچه در تدوين برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئت علمي و گروه باياد باه امکاناات موجاود توجاه
داشت ،ولي خاطر نشان ميگردد که با تعرياف برناماههااي جاامع تحقيقاات و هادايت طارح هااي
تحقيقاتي و پاياننامهها و رسالههاي دانشجويان تحصيالت تکميلي گروه در جهت اهداف آن ،بايد به
صورتي برنامهريزي شود که امکاناات نارمافازاري (جاذب اعضااي هيئات علماي جدياد و پاذيرش
دانشجويان تحصيالت تکميلي) و ساختافازاري (تجهيازات و امکاناات آزمايشاگاهي و کارگااهي)
گروههاي آموزشي نيز در همان جهت گ ترش يابد.
4ـ رابطه برنامههای جامع تحقیقات با بخشهای صنعت ،کشاورزی و تحقیقات جامعه

يکي از اهداف اصلي در تعريف تمام برنامهها و طرح هاي کاالن ،حال مشاکالت و برطارف کاردن
نيازهاي جامعه و کشور است .تبديل طرح هاي تحقيقاتي کالن به نتايج قابل اساتفاده در کشاور کاه
منتج به حصول درآمد ،توليد فناوري يا گ ترش دانش ميگردد يکي از ماوارد باا اهميات در تعرياف
برنامههاي جامع تحقيقات به ح اب ميآيد .در واقع يک برنامه جامع تحقيقات بايد به صورت عملاي
با نيازهاي جامعه هم و بوده و نتايج آن بطور ملموس در جهت رفع مشکالت موجاود جامعاه باشاد.
نبايد از نظر دور داشت که يکي از اولويتها در تعريف و تدوين برنامه جامع تحقيقات توسط اعضااي
هيئت علمي و گروه بايد توجه به فناوريهاي نوين باشد.
5ـ ایجاد زمینه همکاریهای بین گروهی و بین رشتهای

استوار بودن برنامه جامع تحقيقات بر پايه همکاريهااي متقابال داخال گروهاي و باين گاروههااي
آموزشي در داخل دانشگاه و يا خارج از دانشگاه ميتواند زمينه ساز انجام طرح هاي تحقيقاتي مشترک
و همچنين ايجاد ب تر انجام تحقيقات بين رشتهاي باشد .در تعريف و تدوين برنامه جاامع تحقيقاات
بايد به اين نکته توجه نمود که در ب ياري از موارد رسيدن به نتايج مطلوب و قابل استفاده ،جز با باه
کارگيري بخشهاي مختلف حاصل نميگردد .به بيان ديگر تنها با تلفياق بخاشهااي گونااگون در
داخل و يا خارج از دانشگاه ميتوان به نتايج قابل استفاده به دنبال اجاراي ياک طارح کاالن دسات
يافت .بدين منظور در زمان تدوين برنامه جامع تحقيقات اعضاي هيئات علماي و گاروه باياد پايش
بينيهاي الزم در خصوص اين نوع همکاريها در نظر گرفته شود.
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جـ ارکان مهم در تدوین برنامه جامع تحقیقات اعضای هیئت علمی وگروههای آموزشی
1ـ تعریف اهداف و رسالتهای گروه آموزشی (تعریف مفهومی از گروه)

هر گروه آموزشي متشکل از اعضاي هيئت علمي با تخصصهااي هم او و داراي اهاداف مشاترک
آموزشي و پژوهشي است .در اين بخشي ضمن تبيين هدف از تشکيل گروه ،رسالتهايي که بر عهده
هر عضو هيئت علمي و گروه ميباشد باز تعريف ميشود.
2ـ عنوان برنامه

عنوان بايد به طور جامع و واضح اما خالصه بيانگر هدف اصلي و راهبردي طارح هاادي باشاد .باياد
توجه داشت که عنوان نبايد آنقدر کلي باشد که نتوان با آن ،نتايج حاصل از اجراي برنامه را پيشبيني
کرد.
3ـ هدف یا اهداف برنامه

در اين مورد ميتوان به تعريف يک يا چند هدف کلي پرداخت و سپس به صورت تخصصيتر اهداف
جزئي را بيان نمود.
4ـ محورهای اصلی پژوهشی مورد عالقه و ارتباط آن با برنامه جامع تحقیقات

در اين بخش ميتوان به تخصصهايي که در راستاي اجراي برنامه جامع تحقيقات فعاليات خواهناد
داشت ،اشاره کرد و نقش هر يک را در پيشبرد اهداف کلي برنامه بيان داشت .در واقع ميتوان در اين
ق مت ساختار اجرايي برنامه را به صورت يک چارت معرفي و نقش هريک از اجزاي دخيل در برنامه
را براي اجراي بخشهاي مختلف برنامه مشخص نمود .در اين بخش بايد به صورت م تدل تطاابق
طرح با تواناييهاي اعضاي هيئت علمي و همچنين دانشجويان تحصيالت تکميلي گروه بيان شود.
5ـ تدوین برنامه جامع تحقیقات متناسب با اسناد باالدستی

در تعريف و تدوين برنامههاي جامع تحقيقات بايد توجه داشت که اين برنامه ها بايد با سياساتهااي
پژوهشي کالن دانشگاه و کشور هم خواني داشاته باشاد .در واقاع در هنگاام تادوين برناماه جاامع
تحقيقات اعضاي هيئت علمي و گروهها بايد به اسناد باال دستي در زمينه علم و فناوري کشور توجاه
داشت و برنامههاي جامع تحقيقات را هم و با آنها تعريف و تدوين نمود.
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 6ـ تعیین دستاوردهای مورد انتظـار برنامـه جـامع تحقیقـات و ارتبـاط آن بـا نیازهـای
بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات جامعه

در تعريف دستاوردهاي مورد انتظار ميتاوان باه تحقاق اهاداف کلاي اشااره کارد ياا باا بياان زيار
مجموعههاي برنامه جامع تحقيقات بطور ريزتر به دستاوردهاي مورد انتظار اشاره نمود .دساتاوردهاي
مورد انتظار بايد بطور واضح و مشخص بيان کننده نتايج اجراي برنامه محقق باشد .در اين بخش بايد
به صورت م تدل به کاربردي بودن طرح و تطابق آن با نيازهاي جامعه اشاره کرد و بيان داشت کاه
اجراي برنامه هادي چه فوايد مادي و معنوي را براي جامعه وکشور به دنبال خواهد داشت.
د ـ فرایند تدوین ،تصویب و اجرای برنامه جامع تحقیقات توسط اعضای هیئـت علمـی و
گروه های آموزشی
 1ـ تعریف ،تدوین و تصویب برنامه جامع تحقیقات اعضای هیئت علمی و گروه آموزشی

برنامه جامع تحقيقات بايد توسط اعضااي هيئات علماي گاروه تعرياف و تادوين شاوند و تصاويب
برنامههاي جامع تحقيقات در شوراي پژوهشي  /تحصيالت تکميلي گروه الزامي است.
2ـ تصویب برنامههای جامع تحقیقات در شورای پژوهشی پردیس /دانشکده مستقل/موسسه

پس از تصويب برنامههاي جامع تحقيقاات در شاوراي پژوهشاي  /تحصايالت تکميلاي گاروههااي
آموزشي ،تصويب نهايي آن بر عهده شوراي پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل  /موس ه ميباشدکه
پس از تصويب در شوراي پژوهشي پرديس  /دانشکده م اتقل  /موس اه توساط معااون پژوهشاي
پرديس  /دانشکده م تقل  /موس ه براي اجرا به مادير گاروه اباالغ و ن اخهاي از آن باه معاونات
پژوهشي دانشگاه ارسال ميشود.
 3ـ مسئول اجرای برنامههای جامع تحقیقات در گروههای آموزشی

مديران گروههاي آموزشي م ئول اجراي برنامههاي جامع تحقيقات در گروههاا مايباشاند .ماديران
گروههاي آموزشي موظفند پس از ابالغ برنامههاي جامع تحقيقات گروه ن بت به اجراي دقيق آن در
فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيالت تکميلي گروه اقدام نمايند.
 4ـ نظارت برحسن اجرای برنامههای جامع تحقیقات در پردیس  /دانشکده مستقل  /موسسه

معاون پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل  /موس ه م ئول نظارت بر ح ن اجراي برنامههاي جامع
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تحقيقات در گروههاي آموزشي هر پرديس  /دانشاکده م اتقل  /مؤس اه مايباشاد .معاوناتهااي
پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل  /موس ه موظفاند هر ساله گزارشي را از روند اجراي برنامههاي
جامع تحقيقات درگروههاي آموزشي و تطابق فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي و گروههااي
آموزشي با برنامههاي جامع تحقيقات به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند.
سياستهاي حمايتي و تشويقي دانشگاه از برنامههاي جامع تحقيقات به صورت ساالنه توسط معاونت
پژوهشي و با هماهنگي معاونت برنامهريزي و فناوري اطالعات دانشگاه تهيه و ابالغ خواهد شد.
اين دستورالعمل با استناد به بند  2صورتجل ه مورخ  1389/5/18هيئت منتخب دانشگاه به تصاويب
رسيده و از آن پس الزماالجرا خواهد بود.
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فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات
 -1خالصه اطالعات برنامه جامع تحقیقات

 -1-1عنوان برنامه به فارسي:
 -2-1عنوان برنامه به انگلي ي:
 -3-1نام پرديس  /دانشکده  /مؤس ه:
 -4-1گروه آموزشي مربوطه:
 -5-1مدت اجراي برنامه (به ماه):
 -6-1تاريخ پيشنهاد برنامه:

 -2مشخصات مجری  /مجریان:

رديف نام و نامخانوادگي

رتبه علمي

رشته تحصيلي

محل خدمت

امضا

 -1-2اطالعات تماس مسئول هماهنگی برنامه*:

نام و نامخانوادگي:
تلفن محل کار:

تلفن همراه:
پ ت الکترونيک:

* م ئول هماهنگي برنامه يکي از مجريان بوده که م ائوليت اجاراي برناماه و ارائاه گازارشهاا و
پيگيريهاي مالي را بر عهده داشته و در امتيازات مکت به تفاوتي با ديگر مجريان نخواهد داشت.

برنامه جامع تحقیقات()Master Plan

 -3اهداف و رسالتهای گروه آموزشی:

 -4اهداف برنامه:

 -5دالیل و ضرورت انجام برنامه:

 -6زمینههای پیشبینی شده همکاریهای بین گروهی و بین رشتهای در برنامه:
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 -7اطالعات مربوط به نتایج مورد انتظار برنامه:
 -1-7نتایج برنامه پاسخگویی کدامیک از نیازهای جامعه میباشد؟
بخش صنعت 

بخش کشاورزي

بخش خدمات 

توليد محصول و فناوري 

ساير:
 -2-7چکیدهای از نتایج برنامه و کاربری آن:

 -8جدول زمانبندی اجرای برنامه:

رديف

عنوان مرحاله

سال اول

زماان فعاالايت
سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم

 -9نقش هر یک از مجریان در اجرای برنامه:

رديف نام و نامخانوادگي

شرح وظايف در برنامه

برنامه جامع تحقیقات()Master Plan
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مراحل تصویب برنامه جامع تحقیقات
عنوان برنامه:
پرديس /دانشکده  /مؤس ه:
گروه آموزشي:
نام و نامحانوادگي م ئول هماهنگي برنامه:
 -1نظریه شورای پژوهشی  /تحصیالت تکمیلی گروه  /دانشکده*:

برنامه جامع تحقيقات فوقالذکر در مورخ  .........................شوراي پژوهشي  /تحصيالت تکميلي گروه
 تأييد گرديد و به معاونت پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل ارسال شد.
 عودت داده شد تا پس از انجام اصالحات مجددا بررسي شود.
 رد شد.
نام و نامخانوادگي مدير گروه  /رييس دانشکده:
امضا:
* (در مورد دانشکدههاي فاقد گروه)
 -2نظریه شورای پژوهشی پردیس /دانشکده مستقل:

برنامه جاامع تحقيقاات فاوقالاذکر در ماورخ........................شاوراي پژوهشاي/تحصايالت تکميلاي
پرديس/دانشکده م تقل
 تأييد گرديد و به معاونت پژوهشي دانشکده ارسال شد.
 عودت داده شد تا پس از انجام اصالحات مجددا بررسي شود.
 رد شد.
نام و نامخانوادگي معاون پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل مرکز:
امضا:
 -3نظریه معاونت پژوهشی دانشگاه:
برنامه جامع فوقالذکر در مورخ...........................مورد بررسي قرار گرفته و
تأييد گرديد و به مدير گروه مربوطه ابالغ ميگردد.
جهت بازنگري و انجام اصالحات عودت داده شد.
مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه:
امضا:

مقررات طرحهای
پژوهشی بنیادی
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دستورالعمل و مقررات ارائه ،اجرا و انتشار نتایج طرح پژوهشی بنیادی
طرحهاي پژوهشي بنيادي که اعتبار آن از محل اعتبار ويژه اعضاي هيئت علمي تامين ميگردد و در
راستاي برنامه جامع تحقيقات ايشان ميباشد ،توسط مجري طرح در قالب فرم پيشنهاد طارح تنظايم
شده و طبق ضوابط زير براي اطالع و تاييد چارچو کلي به شوراي پژوهشي گروه /دانشکده واب ته
ارسال و سپس جهت انطباق با چارچو مقررات و اعتبار ويژه مجري به معااون پژوهشاي پارديس/
دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل ارائاه شاده و در صاورت تصاويب باراي طارح در شاوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه به اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي ارسال مايگاردد .در صاورت
تصويب طرح در شوراي پژوهش و فناوري دانشاگاه از ساوي معااون پژوهشاي پارديس /دانشاکده
م تقل /واحد پژوهشي ابال يهاي براي شروع اجراي طرح صادر ميگردد.
ضوابط ارائه طرح پژوهشی بنیادی:

1ا پيشنهاد دهنده طرح (در صورت تعدد پيشنهاد دهندگان ،يک نفار از ايشاان) باه عناوان م ائول
اجراي طرح معرفي ميشود.
 -2م ئول اجراي طرح بايد عضو هيئت علمي دانشگاه باشد.
3ا طرح پژوهشي ميتواند از محل اعتبار ويژه طرح دهنده (گان) به صورت مشاارکتي ارائاه شاود و
سهم طرح دهندگان در ابالغ تصويب طرح مشخص گردد .اما م ئول اجراي طرح فقط ميتواند يکي
از طرح دهندگان باشد.
4ا همکاران اصلي طرح که بايد داراي مدرک تحصيلي کارشناسي به باال باشند ،افرادي ه تند که با
م ئول اجراي طرح همکاري مينمايند.
 -5پيشنهاد تغيير م ئول اجرا و همکاران اصلي طرح و همچنين تغييار در اقاالم هزيناه مناوط باه
تصويب شوراي پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل خواهد بود.
6ا در صورتي که م ئول اجراي طرح  ،طرحي را ارائاه نماياد کاه الزم باشاد اطالعاات و روش آن
محرمانه بماند ،ميبايد مراتب را بصورت کتبي ضميمه طرح نماياد .معااون پژوهشاي واحاد مرباوط
موظف است در خصوص درخواست ارائه شده تمهيدات الزم را بعمل آورد.
7ا اعضاي هيئت علمي مامور به تحصيل دانشگاه تهران نميتوانند مجري طرح باشند ولي ميتوانند
به عنوان همکار در طرحها مشارکت نمايند.
8ا اعضاي هيئت علمي واب ته ميتوانند طرح پژوهشي تعريف نمايند مشروط بر آن که ناام دانشاگاه
تهران به عنوان آدرس اول نوي نده در فعاليتهاي پژوهشي ايشان کر شود.

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی
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9ا چنانچه طرح پيشنهادي بيش از يک ماه در شوراي پژوهشي دانشکده واب ته /گروه بماند م ئول
اجراي طرح ميتواند آن را به معاون پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل تحويل نمايد و چنانچه بيش
از يک ماه نزد معاون پژوهشي پرديس /دانشکده بماناد و ياا پاس از ياک مااه از تصاويب شاوراي
پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل ،ابالغ طرح صورت نگيرد ،مجري طرح ميتواند اعتاراض خاود را
جهت بررسي به اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ت ليم نمايد.
ضوابط پذیرش طرح جدید از اعضای هیئت علمی:

1ا پذيرش طرح جديد منوط به ارائه گزارش نهايي در مهلت مقرر (در صورت عدم تمديد طرح) و نيز
انجام تعهدات م ئول اجراي طرح حداکثر تا مدت  3سال پس از موعد قانوني ارائاه گازارش نهاايي
طرح قبلي وي ميباشد.
 -2سقف تعداد طرح هاي در دست اجراي هر عضو محترم هيئت علمي  3طرح ميباشد (طرحي کاه
گزارش نهايي آن ارائه نشده باشد دردست اجرا مح وب ميشود).
تبصره :چنانچه واحد اجراي طرح چهارم هر عضو هيئت علمي مرکز تحقيقاات باينالمللاي بياباان
باشد ،تصويب آن بالمانع است.
 -3چنانچه موعد قانوني ارائه گزارش نهايي طرح فرارسيده و گزارش نهايي آن واصل نگردياده و ياا
موعد نهايي انجام تعهدات طرح فرا رسيده وتعهدات آن انجام نشاده باشاد ،پاذيرش طارح جدياد از
م ئول اجراي آن طرح مجاز نميباشد.
ضوابط اجرای طرح پژوهشی بنیادی:

1ا تاريخ ابالغ تصويب طرح به عنوان تاريخ شروع طرح مح وب ميشود.
 -2موعد قانوني ارائه گزارش نهايي (تاريخ پيشبيني اتمام طرح) از تاريخ ابالغ تصاويب طارح و باا
احت اب مدت زمان اجراي طرح ميباشد.
 -3موعد نهايي انجام تعهدات طرح حداکثر سه سال بعد از موعد قانوني ارائه گازارش نهاايي طارح
ميباشد.
4ا در صورتي که م ئول اجراي طرح بنا به داليل قانع کننده نتواناد طارح را در تااريخ پايش بيناي
اتمام به پايان رساند ،ميبايد درخواست تمديد طرح را از طريق شوراي پژوهشاي دانشاکده واب اته /
گروه به شوراي پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل منعکس و نتيجه به اداره
کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه اطالع رساني شود.
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5ا چنانچه در هر مرحلهاي از طرح به هر دليل کار پژوهشي متوقف گردد ،مجري طرح موظف است
مراتب را به اطالع شوراي پژوهشي دانشکده واب ته  /گروه يربط برساند تا پس از بررسي نتيجه باه
منظور اتخا تصميم مقتضي به معاون پژوهشي پرديس  /دانشکده م تقل /واحاد پژوهشاي م اتقل
ارائه و جهت اطالع به اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه منعکس شود.
 -6م ئول اجراي طرح موظف است گزارش نهايي و مقاالت چا شده را به صورت لاوح فشارده و
ن خه مکتوب به شوراي پژوهشي گروه /دانشکده واب ته ارائه نموده و پس از تاييد گزارش و مقاالت
در شوراهاي پژوهشي گروه /دانشکده و دانشکده م تقل /پرديس و صادور اختتاام طارح ،گازارش و
تعهدات طرح توسط کارشا ناس پژوهشاي واحاد در ساامانه ماديريت اطالعاات پاژوهش و فنااوري
بارگذاري شود.
 7ا چنانچه اعتبار طرح پيشنهادي بيش از مبلغ  100/000/000ريال و يا مدت اجراي آن بايش از 4
سال باشد ،طرح به صورت مرحلهاي و اجراي هر مرحله پس از تائيد گزارش مرحله قبلي ميباشد.
 -8سال مالي طرح هاي پژوهشي منطبق بر سال مالي دانشگاه است ،لاذا منظاور از "ساال جااري"
فاصله زماني از تاريخ ابالغ تصويب طرح تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ضوابط انتشار نتایج طرح پژوهشی بنیادی:

1ا مجري طرح موظف است عالوه بر ارائه گزارش نهايي ،متناسب باا اعتباار معاادل طارح  ،نتيجاه
(نتايج) طرح را به صورت مقاله (مقالههاايي) در مجلاههااي معتبار علماي  -پژوهشاي داخلاي و ياا
بينالمللي منتشر نمايد.
2ا مجري طرح بايد در آثار م تخرج از طرح پژوهشي از حمايت مالي دانشگاه با کر شماره طرح در
قالب يکي از جمالت زير تشکر نمايد:
در آثار فارسي با جمله " :اين تحقيق در قالب طارح پژوهشاي شاماره  .......باا اساتفاده از اعتباارات
پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است".
در آثار التين با جمله:
The authors would like to acknowledge the financial support of university of
Tehran for this research under grant number ….

3ا در آثار م تخرج از طرح پژوهشي ،نشاني دانشگاه تهران بايد به صورت زير درج شود:
ا نام دانشکده و گروه يا بخش تخصصي به صورت ()Faculty,Department
 -نام دانشگاه تهران به صورت University of Tehran

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی
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ضوابط داوری طرحهای پژوهشی بنیادی
1ا در مورد طرح هاي با اعتبار کمتر از  50ميليون ريال ،نظر شاوراي پژوهشاي دانشاکده واب اته ياا
گروه ،به عنوان داوري طرح مح وب ميشود و در صورت نياز طرح ميتواند به داور ارسال شود.
2ا در مورد طرح هاي با اعتبار بيش از  50ميليون ريال ميبايد نظر تاييدي يک داور متخصص خارج
از اعضاي شوراري پژوهشي گروه در زمينه طرح اخذ گردد.
3ا نظر داوران در قالب فرم مخصوص داوري طرحهاي پژوهشي اخذ گردد.
4ا هزينه داوري توسط شوراي پژوهشي گروه /دانشکده تعيين و از محل گرنت مجاري طارح قابال
پرداخت خواهد بود.
 5ا مشخصات موضوعي و اجرايي طرح و صفحات مربوط به هزينههاي مصارفي و يار مصارفي و
1
کل هزينهها بدون کر نام پيشنهاد دهنده طرح به همراه پرسشنامه داوري براي داور ارسال گردد.

 .1جدولهاي شماره 12 ،11و  7 -13فرم پيشنهاد اجراي طرح پژوهشي بدون کر نام پيشنهاد دهنده طرح باه هماراه
پرسشنامه داوري براي داور (داوران) ارسال ميشود.
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پرسشنامه داوری طرح پژوهشی بنیادی
مشخصات کلي طرح:
عنوان طرح:
مدت اجرا:
بودجه پيشنهادي:

ماه
ريال

1ا لطفا چنانچه در مورد سوابق اجراي طرح (داخل يا خارج از کشور) اطالعات بيشاتري دارياد کار
نماييد.
 2ا نظر خود را در مورد اهداف و فرضيات ارائه شده در طرح پپشنهادي مرقوم فرمائيد.
 3ا آيا روشها و فنون پيشنهادي در طرح ،م ير مناسب براي رسيدن به هدف طرح ميباشد؟
در ير اينصورت توضيح فرمائيد.
 4ا آيا اعتبار درخواستي براي اجراي طرح مناسب است؟
 5ا چنانچه مراکزي را ميشناسيد که بتوانند در اجراي طرح مشارکت و همکاري نمايناد لطفاا ناوع
همکاري را کر نمائيد.
 6ا ميزان نوآوري در طرح تا چه اندازه است؟
 7ا ساير مواردي که الزم است در اجراي طرح درنظر گرفته شود کر نمائيد.
 8ا نظر کلي داور محترم در مورد طرح:
مناسب پژوهش ني ت 
قابل تصويب است  با تغييرات قابل تصويب است 
مشخصات بررسي کننده
نام و نام خانوادگي:
آدرس و تلفن محل کار:
شماره ح اب بانکي:

درجه تحصيلي:
تلفن همراه:
محل امضا:
تاريخ:

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی
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نمودار مراحل بررسی و تصویب طرح پژوهشی بنیادی

پيشنهاد دهنده طرح

دريافت فرم پيشنهاد طرح از معاونت
پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل و تکميل
و ارائه آن به دانشکده واب ته /گروه

گروه آموزشي /دانشکده
واب ته

بررسي طرح در شوراي تحصيالت تکميلي-
پژوهشي دانشکده واب ته /گروه و اعالمنظر
( تأييد ،اصالح و يا رد طرح) به معاون
پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل

معاونت پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل

ارائه طرح به شوراي پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل

شوراي پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل

بررسي طرح (در صورت نياز ارسال به
داوري) و اعالمنظر (تصويب ،اصالح و يا رد
طرح) در صورت تصويب ارسال به اداره کل
برنامه ريزي و نظارت پژوهشي

شوراي پژوهش و فناوري
دانشگاه

بررسي طرح و اعالمنظر (تصويب ،اصالح و
يا رد طرح) به معاون پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل

معاونت پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل

ابالغ تصويب طرح و ارسال رونوشت به اداره
کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
همراه با صورتجل ات
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فرم پیشنهاد طرح پژوهشی بنیادی

دانشگاه تهران
معاونت پژوهشي

فرم پيشنهاد طرح پژوهشي بنيادي

شماره طرح:
* شماره طرح توسط معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل درج خواهد شد.
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 -1خالصه اطالعات طرح پژوهشی

 -1-1عنوان به زبان فارسي:
 -2-1عنوان طرح به زبان انگلي ي:
 -3-1محتواي طرح*:
 -4-1اعتبار کل مورد درخواست از دانشگاه:
 -5-1ميزان جذب اعتبار از سازمانهاي ديگر توسط دانشگاه:
 -6-1مدت اجراي طرح(به ماه):
 -7-1تاريخ پيشنهاد طرح:
 -8-1تاريخ پيش بيني اتمام طرح:
 -9-1آيا ميخواهيد اطالعات طرح محرمانه باشد؟

*

خير

بلي

پژوهش بنيادي پژوهشي است محض ،که عمدتا فاقد نتيجه علمي فوري است.

پژوهش کاربردي پژوهشي است که نتايج حاصل از آن در رفع نيازها و حال مشاکالت جامعاه بکاار
ميآيد.
پژوهش توسعهاي عمدتا متوجه نوآوري در فرآيندها ،ابزارها و محصوالت است.

 -2مراحل تصویب و ابالغ
مرجع تصويبکننده:
شوراي پژوهشي دانشکده واب ته /گروه:
شوراي پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد
پژوهشي م تقل
تاريخ ابالغ(شروع طرح):

تاريخ تصويب

محل امضا مقام م ئول
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*

 -3مشخصات مسئول اجرای طرح

 -1-3نام و نامخانوادگي:
 -2-3نام پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل
ير رسمي
رسمي
 -3-3نوع استخدام:
تلفن همراه:
تلفن محل کار:
محل امضا:
پ ت الکترونيکي:
 -4-3مدارک علمي و سوابق تحصيلي م ئول اجراي طرح به ترتيب (از کارشناسي به باال)
مدرک تحصيلي

دانشگاه

رشته تخصصي

کشور

سال دريافت

**

 -4مشخصات پیشنهاددهنده(گان)

نام و نامخانوادگي

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

* شرح حال علمي -پژوهشي( )c.v.م ئول اجراي طرح ضميمه گردد.
** پيشنهاد دهنده اول ميتواند مجري طرح نباشد.

نام واحد

گروه

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی
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 -5مشخصات همکاران اصلی از کارشناسی به باال:

رديف

نام و نام
خانوادگي

نوع م ئوليت
در طرح

محل
اشتغال

مرتبه
علمي

مدرک
تحصيلي

امضا

 -6تعداد طرحهای در دست اجرای مجری طرح:
 -7تعداد طرحهای خاتمه یافته مجری طرح:
 -8تعداد طرحهای معوقه* مجری طرح:

تبصره :مجري موظف به کر جمله زير در کليه نتايج حاصل از طرح در بخش قدرداني ميباشد:
اين پژوهش در قالب طرح پژوهشي شماره .................با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه تهاران
انجام شده است.
 -9اطالعات مربوط به نتایج طرح:

 -1-9نتايج طرح پاسخگوي کداميک از نيازهاي جامعه ميباشد؟
 -2-9چنانچه فعال کاربردي براي طرح پيشبيني نميشود؛ کاربرد آن در آينده چگونه خواهد بود؟
 -3-9چه مؤس اتي(اعم از دولتي و ير دولتي) ميتوانند از نتايج طرح استفاده کنند؟
 -10سازمانهای دولتی ویا خصوصی که با طرح همکاری علمی دارند

نام سازمان

نوع و ميزان همکاري

نام م ئول و امضا

* طرحهاي معوقه به طرحهايي اطالق ميشود که گزارش نهايي و تعهدات آن در موعد مقرر ارائه نشده باشد.
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 -11مشخصات موضوعی طرح

 -1-11عنوان طرح:

 -2-11عنوان طرح به زبان التين:

 -3-11هدف:

 -4-11ضرورت تحقيق:

 -5-11فرضيه:

 -6-11خالصه طرح:

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی

 -7-11کليد واژهها:
-1
-3
-5
-7
-9
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-2
-4
-6
-8
-10

 -8-11بررسي سابقه مطالعات و تحقيقات در موضوع طرح همراه با کر منابع مرتبط

 -12مشخصات اجرایی طرح
 -1-12شرح دقيق روشها و فنون اجرايي اشاره شده در خالصه طرح و ارائه پرسشنامه در صورت لزوم

 -2-12م افرتهاي پيشنهادي (شرح ضرورت علمي و پژوهشي م افرت)
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 -3-12مراحل زماني براي اجراي طرح و ارسال گزارش پيشرفت کار (در صورت نياز واحد)
ترتيب
مراحل

توضيح هر
مرحله

درصد پيشرفت
طرح

مدت اجراي هر
مرحله به ماه

درصد بودجه
مورد نياز

*

 -4-12تعهدات طرح
تعداد رسالههاي پيشبيني شده در طرح
تعداد مقالههاي علمي -پژوهشي
تعداد مقالههاي ايندکس شده در نشريات معتبر بينالمللي( ير )wos
تعداد مقالههاي نمايه شده در wos
تعداد مقالههاي پژوهشي نمايه شده در ISC
* تعهدات طرح توسط شوراي پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحاد پژوهشاي م اتقل تکميال
خواهد شد.
 -13برآورد هزینهها

 -1-13مشخصات پرسنلي:
نام و
نامخانوادگي

نوع م ئوليت
در طرح

مدرک
تحصيلي

مرتبه
علمي

وضعيت
استخدامي

محل
کار

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی
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 -2-13هزينههاي پرسنلي به تفکيک سالهاي اجراي طرح بر اساس ضوابط موجود:
نام و نام
خانوادگي

تعداد
ساعت
کار در ماه

مدت
اشتغال به
ماه

مبلغ
پرداختي در
ماه

جمع هزينه به ريال

سال
جاري

سال
دوم

سال
چهارم

سال
سوم

جمع
کل

جمع کل هزينه

 -3-13هزينه مواد و لوازم مصرف شدني به تفکيک سالهاي اجراي طرح:
نوع

مقدار يا
تعداد

قيمت
واحد

مبلغ
پرداختي در
ماه

جمع هزينه به ريال
سال
جاري

سال
دوم

سال
سوم

سال
چهارم

جمع
کل

جمع کل هزينه

 -4-13هزينه لوازم مصرف نشدني به تفکيک سالهاي اجراي طرح:
مبلغ
قيمت
مقدار
نوع
جمع هزينه به ريال
پرداختي
واحد
يا تعداد
در ماه
سال
سال
سال
سال
چهارم
سوم
دوم
جاري
جمع کل هزينه

جمع
کل

84

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 -5-13هزينههاي م افرت به تفکيک سالهاي اجراي طرح:
نام و
نام خانوادگي

محل
نوع
م وليت م افرت

مدت
م افرت
به روز

جمع هزينه به ريال
سال جاري

سال دوم سال سوم

سال چهارم

جمع کل

جمع کل هزينه

 -6-13هزينههاي انتشار:
سال جاري

جمع هزينهها
سال سوم
سال دوم

جمع هزينهها به ريال

سال چهارم

 -7-13جمع هزينهها به تفکيک سالهاي اجراي طرح:
نوع هزينه

جمع هزينهها
سال جاري سال دوم

هزينه پرسنلي
هزينه مواد و لوازم مصرف شدني
هزينه لوازم مصرف نشدني
هزينه م افرت
هزينه انتشار
جمع کل هزينه
مالحظات:

جمع

سال سوم

کل
سال چهارم
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85

دستورالعمل نحوه پیشنهاد طرحهای پژوهشی توسط کارشناسان دانشگاه تهران
مقدمه:

به منظور تعيين ضوابط اجراي طرحهاي پژوهشي توسط کارشناسان عالقمند به پژوهش در دانشاگاه
اين دستورالعمل تنظيم ميشود:
ماده ـ شرايط الزم جهت اجراي طرح تحقيقاتي توسط کارشناس به شرح يل ميباشد:
الف -دارا بودن سمت کارشناس رسمي دانشگاه
ب  -دارا بودن حداقل مدرک کارشناسيارشد
ج  -انتشار حداقل يک مقاله در مجالت علمي  -پژوهشي و يا  2مقاله در مجالت علمي  -ترويجاي
يا يک ثبت اختراع و يا ارائه يک اثر بديع هنري.
د ا همکاري در اجراي حداقل  2طرح پژوهشي مصوب دانشگاه
ماده  2ـ طرح پيشنهادي پس از تاييد در شوراهاي پژوهشي گروه  /دانشاکده و ساپس دانشاکده /
پرديس يربط پذيرفته ميشود.
ماده  3ـ حداکثر اعتبار طرح پژوهشي  10/000/000ريال ميباشد.
ماده  4ـ هزينه طرح از محل اعتبارت ويژه (گرانت) کارشناس و ياا اعتباار وياژه اعضااي محتارم
هيئت علمي حمايت کننده طرح تا سقف  50درصد اعتبار طرح تامين خواهد شد.
ماده  5ـ هر کارشناس ميتواند حداکثر يک طرح در دست اجرا داشته باشد.
تبصره :م ئولين اي تگاه هاي تحقيقاتي مراکز و مؤس ات پژوهشي مي توانناد حاداکثر  2طارح در
دست اجرا داشته باشند.
ماده  6ـ ضوابط اجرايي و امور مالي و تعهدات طرح در چارچو ضوابط طرحهاي پژوهشي دانشگاه
طبق آييننامههاي مصوب خواهد بود.
اين دستورالعمل در  6مااده و ياک تبصاره در جل اه ماورخ  86/10/22کمي ايون برناماه ريازي و
سياستگذاري امور پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت و به تصويب رسيد.
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دستورالعمل تعیین میزان تعهدات مجریان طرحهای پژوهشی بنیادی
بهمنظور تعيين ميزان تعهدات مجريان طرح هاي پژوهشي در کليه طرحها پژوهش  ،اعتبار معاادل
طرح به شرح يل تعريف م گردد:
اعتبار معادل طرح = مجموع هزینههاى پرسنلی و مسافرت پیشبینی شده در طرح

الف -مجر طرح موظف است متناسب با ميزان ” اعتبار معادل طرح“ عالوه بر ارائه گزارش نهااي ،
نتيجه (نتايج) طرح را به شرح يل ارائه نمايد:
تعهد طرح

میزان اعتبار معادل (به ریال)

يک محصول تجاري شده به تاييد کميته تجااري ساازي
دانشگاه

( 100/000/000صد ميليون)

يااک ثباات اختااراع داراي گواهينامااه از مراجااع معتباار
بينالمللي ()patent

( 70/000/000هفتاد ميليون)

يک ثبت اختاراع داراي گواهيناماه از مراجاع معتبرداخلاي
معتبر مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

( 50/000/000پنجاه ميليون)

يک مقاله در نشريه معتبر بينالمللي نمايه شده در WOS

( 30/000/000سي ميليون)

يک مقاله در نشريه داراي ايندکس بينالمللي معتبر

( 20/000/000بي ت ميليون)

يک مقاله در نشريه علمي -پژوهشي نمايه شده در ISC

(15/000/000پانزده ميليون)

يک مقاله در نشريه علمي -پژوهشي داخلي فاقد ايندکس

( 10/000/000ده ميليون)

تبصره  :1هزينههاي م افرت با تشخيص معاون پژوهشي/علمي پرديس/دانشکده م تقل به عناوان
بخشي از اعتبار معادل مح وب ميشود.
تبصره  :2در مورد طرح هايي که اعتبار آنها فقط صرف هزينههاي مصرفي و يا تجهيزات مايشاود و
فاقد اعتبار معادل ه تند  ،انتشار حداقل يک مقاله علمي  -پژوهشي داخلي الزامي ميباشد.

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی

87

تبصره  :3ميزان اعتبار معاادل باراي تعهاد انتشاار مقالاه در نشاريات معتبار باينالمللاي  WOSدر
گروههاي علوم ان اني و هنر ( ير از معماري و شهرسازي) با ضريب  2و گروههاي علوم رفتااري و
اجتماعي و معماري و شهرسازي با ضريب  1/5مح وب ميشود.
ب -ميزان تعهدات طرح با توجاه باه اعتباار معاادل طارح و براسااس مصاوبات شاوراي پژوهشاي
پرديس/دانشکده مربوطه تعيين ميشود.
ج  -براي تعهد طرح هاي پژوهشي با اعتبار بيش از  45ميليون ريال بادون مالحظاه اعتباار معاادل
طرح حداقل يک مقاله معتبر بينالمللي نمايه شده در  WOSتعيين ميشود.
تبصره  :4اعتبار مورد اشااره در بناد ج باراي گاروههااي علاوم ان ااني و هنار ( يار از معمااري و
شهرسازي) با ضريب ( 2ناود ميلياون رياال) و گاروههااي علاوم رفتااري و اجتمااعي و معمااري و
شهرسازي با ضريب (1/5شصت و هفت ميليون و پانصد هزار ريال) در نظر گرفته ميشود.
اين دستورالعمل در تاريخ 1392/03/11در شوراي پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفت.
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دستورالعمل ارائه گزارش نهایی طرح پژوهشی بنیادی
بخش اول تعهدات مجري ارائه گزارش نهايي ميباشد کاه باياد در مهلات مقارر پاس از بررساي و
تصويب در شوراي پژوهشي دانشکده واب ته /گروه (براي کليه طرح ها) و شوراي پژوهشي پارديس/
دانشکده م تقل با رعايت موارد يل تهياه تاا از طرياق معاونات پژوهشاي دانشاکده باه اداره کال
برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ارسال گردد:
الف  -فرمت گزارش نهایی طرحها
حجم گزارش

حجم گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي باياد در حادود  20صافحه قطاع ( )A4باشاد در صاورتيکه
کمي يون تخصصي يربط حجم گزارشي را که کمتر يا بيشتر از حد تعيين شده اسات کاافي بداناد،
گزارش قابل بررسي ميباشد.
فرم ظاهری گزارش

فرم ظاهري گزارش نهايي طرحهاي پژوهشي به منظور اساتفاده مجرياان طارحهااي تحقيقااتي در
اختيار معاونت پژوهشي دانشکدهها قرار ميگيرد.
مجريان محترم مشخصات اصلي طرح را به فارسي در کادر روي جلد و به انگلي اي در کاادر پشات
جلد منظور مينمايند.
ب  -فهرست عناوین محتوای گزارش نهایی طرحها

 -1فهرست مطالب (در صورت ضرورت محقق ميتواناد فهرسات جاداول ،عکاسهاا و ...را اضاافه
نمايد).
 -2چکيده فارسي (حداکثر  250کلمه)
 – 3واژههاي کليدي به زبان فارسي وانگلي ي
 -4مقدمه (شامل :تعريف م ئله و ضرورت آن ،اهداف پيشينه پاژوهش ،فرضايههاا و ح اب ماورد
چهارچوب نظري و)...
 -5روش تحقيق و فنون مورد استفاده
 -6يافتهها ،بحث و نتيجهگيري

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی

89

 -7عناوين دستاوردهاي حاصل از طرح (کتاب ،مقاله ،پاياننامه و  )...پيشنهادها
 -8منابع و مآخذ
 -9کر منابع مالي طرح
 -10چکيده پژوهش به زبان انگلي ي (250کلمه)
 -11ضمائم و پيوستهاا (شاامل کپاي مقااالت منتشار شاده حاصال از طارح ،کپاي صافحه اول
پاياننامهها)
برخي از بخشهاي پيشنهادي به فراخور نوع پژوهش ميتواند با تقدم و تاخر الزم تنظيم گردد.
 -12ارائه متن کامل گزارش نهايي همراه با چکيده انگلي ي در قالب برنامه  Wordبه همراه فايال
 PDFبه صورت الکترونيکي (لوح فشرده).
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اختتام طرح پژوهشی بنیادی
 -1اختتام طرح منوط به ارائه گزارش نهايي به صورت لوح فشرده و ن خه مکتوب و انجام تعهادات
مجري طرح (ارائه پايان نامه ،چاا مقالاه ،کتااب و  )...پاس از تايياد شاوراي پژوهشاي پارديس /
دانشکده م تقل خواهد بود.
 -2عدم ارسال گزارش نهايي در مهلت مقرر منجر به عدم پذيرش طارح هااي پيشانهادي جدياد از
مجري خواهد بود.
 -3به مجري مهلت داده ميشود پس از ارسال گزارش نهايي حداکثر تا مدت  3سال از زمان مهلات
مجاز اتمام طرح ،ن بت به انجام کليه تعهدات خود (انتشار مقاله ،چا کتاب و  )...اقدام نمايد .بديهي
است عدم انجام تعهدات مجري مانع از پذيرش طرحهاي جديد وي خواهد بود .
مراحل اختتام طرح پژوهشی بنیادی عبارت است از:

الف -بررسي و تصويب گزارش نهايي و تعهدات انجاام شاده توساط مجاري در شاوراي پژوهشاي
دانشکده واب ته /گروه
ب -بررسااي و تصااويب گاازارش نهااايي و تعهاادات انجااام شااده مجااري در شااوراي پژوهشااي
پرديس/دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل
ج– صدور اختتام طرح پژوهشي توسط معاون پژوهشي پرديس /دانشاکده م اتقل /واحاد پژوهشاي
م تقل و ارسال رونوشت به اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (همراه با صورتجل ات از طريق
اتوماسيون اداري)
د– بارگذاري دستاوردهاي طرح (گزارش نهايي ،مقاله چا شده و  )...در سامانه ماديريت اطالعاات
پژوهش و فناوري توسط کارشناس پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل  /واحد پژوهشي م تقل
ه -در صورت ارائه گزارش نهايي طرح پژوهشي همراه با مقاله يا مقاله هاي مورد تعهد طرح که هنوز
به چا نرسيده اند ولي نامه پذيرش چا آنها ارائه شده است ،معاونتهاي پژوهشاي واحادها مجااز
مي باشند با استفاده از فرم مربوط ،اختتام مشروط آن طرح را صادر نماوده و پاس از دريافات مقالاه/
مقالههاي چا شده ،اختتام نهايي طرح را صادر نمايند.
اين امر تنها به منظور فراهم شدن امکان پذيرش طرح هاي جديد از مجريان محترم اينگونه طرحهاا
ميباشد.

مقررات طرحهای پژوهشی بنیادی

مراحل بررسی گزارش نهایی و تعهدات طرح پژوهشی بنیادی

مجري طرح

ارائه گزارش پيشرفت و نهايي
طرح بر اساس برنامه زمانبندي
پيشبيني شده در طرح

شوراي تحصيالت تکميلي
پژوهشي گروه /دانشکده واب ته

بررسي و تصويب گزارش
پيشرفت و نهايي طرح و
تعهدات مجري طرح

شوراي پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل /واحد
پژوهشي م تقل

بررسي و تصويب گزارش
پيشرفت و نهايي طرح و
تعهدات مجري

معاون پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل /واحد پژوهشي
م تقل

اعالم اختتام طرح و ارسال
رونوشت آن به اداره کل برنامه
ريزي و نظارت پژوهشي
دانشگاه همراه با صورتجل ات

کارشناس پژوهشي پرديس/
دانشکده م تقل /واحد
پژوهشي م تقل

بارگذاري گزارش نهايي و
تعهدات طرح در سامانه RTIS
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کادر صفحه ابتدایی گزارش نهایی طرح پژوهشی بنیادی

دانشگاه تهران
معاونت پژوهشی
عنوان طرح:

مجري:

واحد اجرا:

تاريخ ابالغ:

شماره طرح:
تاريخ خاتمه:
همکاران:
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کادر صفحه انتهایی گزارش نهایی طرح پژوهشی بنیادی
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ضوابط پرداخت هزینههای
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اسناد هزینههای پژوهشی
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دستورالعمل تنظیم اسناد هزینه طرحهاى پژوهشى
بمنظور کاهش فرايند هزينه کردن اسناد مرباوط باه طارحهاا پژوهشا (برناماهريازي و نظاارت
پژوهشي دانشگاه ،مل  ،ويژه ،دو در هزار وزارت علوم ،تحقيقات و فنآور و  )...............و سهولت در
انجام امور مربوط به تنظيم اسناد هزينه پروژهها تحقيقات  ،دستورالعمل يل ارائه م گردد.
 -1پرداختهاى پرسنلى

 -1پس از صدور ابالغ طرح 25 ،درصد (و در طرحها مل براساس موافقتنامه ساازمان ماديريت و
برنامهريز ) از کل اعتبارات پرسنل به عنوان پيشپرداخت باا درخواسات مجار و توساط معااون
پژوهش پرديس /دانشکده م تقل پس از ک ر ماليات در اختيار مجر قرار م گيرد.
 -2هزينهها پرسنل بنا به درخواست مجر و براساس درصد گزارش پيشرفت کاار پاس از تأيياد
معاون پژوهش پرديس /دانشکده  /مرکز تحقيقاتي بدون نياز به تنظيم قرارداد باه مجار پرداخات
م گردد.
تبصره :مجر طرح ضمن تعيين سهم خود و ساير همکااران از محال اعتباار پرسانلي م ائوليت
رعايت ضوابط و مقررات مربوط به کليه پرداختهاي پرسنلي (خود و همکاران) را برعهده دارد.
 -2لوازم مصرفى و مسافرت

هزينه کردن اعتبار خريد لوازم مصرف و انجام م افرت (مأموريت) بدون نياز به ارائه اسناد و مدارک
(مانند فاکتور و قبض انبار و بليط) صرفا با تکميل صورتجل ه نمونه پيوست خواهد بود.
 -3خرید لوازم و تجهیزات غیرمصرفى (پالک خور ،سرمایهاى)

 -1در مورد خريد و هزينه نمودن سند لوازم و تجهيزات يرمصرف  ،فارم درخواسات خرياد فااکتور
رسمي و قبض انبار اموالي ضرور است.
 -2در مورد خريدها بيش از يک ميليون ريال ،فاکتور فروش باياد دارا کاد اقتصااد فروشانده
باشد.
 -3در خريدها بيش از ده ميليون ريال اخذ  3بر استعالم از سه محل متفاوت الزام است.
 -4در صورت واريز هرگونه وجه به ح اب مؤس ات و سازمان ها بايد اساناد مثبتاه ضاميمه ساند
هزينه گردد.
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تبصره :جهت سرعت بخشيدن به تنظيم اسناد هزينه توصيه م شود تاا لاوازم يرمصارف توساط
مجر با اطالع از مقررات و يا کارپرداز خريدار شده و عينا به رؤيت امين اموال دانشکده برسد.
اين دستورالعمل در  3ماده و  2تبصره در جل اه ماورخ 1379/4/18شاورا پژوهشا دانشاگاه باه
تصويب رسيد.
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جابجایی ردیفهای هزینههای پیشبینی شده در طرح پژوهشی
جابجايي رديفهاي مربوط به هزينههاي پيشبيني شده در طرح با توجه به ماوارد زيار قابال انجاام
ميباشد:
الف -جابجاي رديفهاي مربوط به اعتبارات ير پرسنلي به پرسنلي طرحهاي پژوهشي ممنوع است.
ب -جابجاي رديفهاي مربوط به اعتبارات پرسنلي باه يار پرسانلي و مصارفي باه يار مصارفي
طرحهاي پژوهشي با تأييد معاون پژوهشي واحد مربوطه مجاز ميباشد.
ج -ساير موارد با نظر اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي قابل بررسي خواهد بود.

ضوابط پرداخت هزینههای پیشبینی شده در طرح پژوهشی و دستورالعمل تنظیم اسناد هزینههای پژوهشی

99

پرداخت حق التحقیق به دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
حق الزحمه به دانشجويان و نيز محققين دوره پ ا دکتري از محل اعتبار ويژه اعضاي هيئت علمي از
طريق اجراي طرح پژوهشي يا خارج از طرح در جهت تامين نيازهااي تحقيقااتي دانشاجويان ،طباق
مقررات مالي دانشگاه تا سقف  200ساعت در ماه به شرح جدول زير قابل پرداخت است:
مقطع تحصيلي

ميزان پرداخت حق التحقيق به ازاء هر ساعت(ريال)

دانشجوي کارشناسي

25000

دانشجوي کارشناسيارشد

40000

دانشجوي دکتري

50000
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قرارداد مربوط به حقالتحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
اين قرارداد با مشخصات زير بين پرديس/دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل ..............................
و خانم /آقاي ................................................باراي شارکت ايشاان در برناماههااي تحقيقااتي منعقاد
ميگردد.
 -1نام و نامخانوادگي محقق..........................شماره شناسنامه ..............محل صدور........................
 -2مدرک تحصيلي............................................
 -3مرتبه علمي (استاد /دانشيار /استاديار /مربي) .............................................
 -4عنوان طرح تحقيقاتي......................................
 -5مدت قرارداد از تاريخ .......................................لغايت.............................
 -6ساعات خدمات تحقيقاتي در ماه............................................................
 -7آدرس طرفين قرارداد پرديس/دانشکده م تقل /مؤس ه /واحد پژوهشي م اتقل ..........................
دانشگاه تهران
و خانم /آقاي.....................................

معاون پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل .....................................
م ئول اجراي طرح....................................
نام و امضاء محقق.....................................

ضوابط پرداخت هزینههای پیشبینی شده در طرح پژوهشی و دستورالعمل تنظیم اسناد هزینههای پژوهشی
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گواهی انجام کار همکاران طرحهای پژوهشی
معاونت محترم پژوهشی پردیس /دانشکده مستقل /واحد پژوهشی مستقل

بدينوسيله گواهي انجام کار همکاران در طرح تحقيقاتي............................................................
به شرح زير اعالم ميگردد .خواهشمند است دستور فرماييد ن بت به پرداخات حاقالتحقياق ايشاان
اقدام نمايند.

ميزان..........................ساعت در ماه

نام و نامخانوادگي مجري طرح............................................:
تاريخ..........................................:
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قرارداد موقت کارمندان اداری برای همکاری در انجام طرحهای پژوهشی
اين قرار داد با مشخصات زير بين پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل ...........................
و خانم /آقاي  ................................براي شرکت ايشان در برنامههاي تحقيقاتي منعقد ميگردد.
 -1نام و نامخانوادگي همکار طرح ..................شماره شناسنامه ...............محل صدور....................
 -2نام طرح تحقيقاتي............................................
 -3مدت قرارداد از تاريخ ...........................لغايت................................
 -4ساعات خدمات همکاري در ماه...............................ساعت..........
 -5ميزان حقالزحمه ماهانه مقطوع..................................................
 -6مدرک تحصيلي...........................................................................
رئيس يا معاون مالي و اداري ،پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل ................................
م ئول اجراي طرح...................................
نام و امضا طرح.......................................
آدرس طرفين قرارداد

فرم نامههای صدور ابالغیههای
مختلف طرحهای پژوهشی
بنیادی
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فرم اعالم تایید و درخواست ابالغ طرح پژوهشی بنیادی
جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ..........................
معاون محترم پژوهشي ........................................
با سالم و احترام
بازگشت به نامه شماره  ...................مورخ  .................منضم به طرح پيشنهادي جناب آقااي /سارکار
خانم دکتار  .............................تحات عناوان ،".........................................................................." :باه
اطالع ميرساند طرح مزبور با اعتبار  ................رياال ،مادت اجاراي  ..................مااه ،اعتباار معاادل
 .................ريال و تعهد  ..........................در جل اه ماورخ  .....................شاوراي پاژوهش و فنااوري
دانشگاه به تصويب رسيد .خواهشمند است مقرر فرماييد در خصوص صدور ابال يه طرح ،اقادام الزم
صورت پذيرد.
مدیرکل برنامهریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه
رونوشت :کارشناس مربوط
بايگاني

فرم نامههای صدور ابالغیههای مختلف طرحهای پژوهشی بنیادی
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فرم صدور ابالغ طرح پژوهشی بنیادی
جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ..........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................
با سالم و احترام
بدينوسيله طرح پژوهشي جنابعالي /سرکار عالي تحت عنوان:
«».....................................................................................................................................................
که در جل ه مورخ  .........................شوراي پژوهشي دانشکده واب ته /گروه .............................و جل ه
مورخ  ...............شوراي پژوهشي اين دانشکده  /پرديس /واحد پژوهشي م اتقل در راساتاي برناماه
جامع تحقيقات مجري محترم تشخيص داده شده و به تصويب رسيده است و سپس در جل ه ماورخ
 .......شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب نهايي رسيده است ،باا اعتباار کال .......................
ريال و اعتبار معادل  .......................ريال براي مدت  ..............و به شماره پرونده  ......................براي
اجرا ابالغ ميگردد.
مقتضي است مجري محترم بر اساس پيش بيني مدت اجراي طارح باه هماراه گازارش نهاايي باه
صورت لوح فشرده که به رويت و تاييد معاونت پژوهشي واحد رسيده باشد و ن خه مکتوب ن بت به
چا  ................مقاله در نشريه /نشريات معتبر علمي و پژوهشي  .............................مقاله در نشاريه/
نشريات بين المللي( )WOSو ...........................................اقدام نمايند.
ضمنا يادآور ميگردد که تمامي هزينههاي پيش بيني شده در طرح از محل اعتبار ويژه شارژ شده در
بن کارت شما انجام ميشود.
معاون پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل
رونوشت :مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
رونوشت :ح ابداري پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل جهت اطالع و اقدام الزم مالي (شماره
پرونده طرح)..................
بايگاني معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل
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فرم صدور ابالغ تمدید مهلت اجرای طرح پژوهشی بنیادی

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ..........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................
با سالم و احترام
با توجه به مصوبات مورخ  .......................و مورخ  .......................شاوراي پژوهشاي گاروه /دانشاکده
واب ته و اين پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل ،بدينوسيله با درخواست تمديد مهلات اجاراي
طرح پژوهشي سرکار عالي /جنابعالي با عنوان:
«»............................................................................................................................................................
و به شماره پرونده  ...............................از مدت  ...............................ماه به  ..................................ماه و
تا تاريخ  ....................................در چارچوب اعتبار مصوب طرح موافقت و مراتب جهات اجارا اباالغ
ميگردد.
معاون پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل

رونوشت :مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
رونوشت :ح ابداري پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل جهت اطالع
بايگاني معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل
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فرم صدور ابالغ افزایش اعتبار طرح پژوهشی بنیادی

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ..........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................

با سالم و احترام
با توجه به مصوبات مورخ  ..............................و ماورخ  ...............................شاوراي پژوهشاي گاروه/
دانشکده واب ته و اين پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل بدينوسيله با درخواست افزايش اعتبار
طرح پژوهشي با عنوان:
«».......................................................................................................................................................
و بااه شااماره پرونااده  ....................................از مبلااغ  ........................................ريااال بااه مبلااغ
 ............................ريال بابت هزينههاي ير پرسنلي موافقت و مراتب جهت اجرا ابالغ ميگردد.

معاون پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل

رونوشت :مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
رونوشت :ح ابداري پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل جهت اطالع و اقدام الزم مالي
بايگاني معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل
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فرم عدم پذیرش پیشنهاد اجرای طرح جدید پژوهشی
(به علت تعویق در ارسال گزارش نهایی طرح/طرحهای قبلی)

جناب آقاي دکتر ..........................
سرکار خانم دکتر..........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................
با سالم و احترام
عطف به درخواست سرکار عالي /جنابعالي در خصوص پيشنهاد اجراي طرح پژوهشي با عنوان:
«».......................................................................................................................................................
نظر به اينکه در ارسال گزارش نهايي طرح /طرح هاي شماره  ..............................................آن مجري
محترم تأخير گرديده است ،لذا پس از دريافت گزارش نهايي طرح /طرحهاي مورد اشاره اباالغ طارح
جديد صادر خواهد شد.
خواهشمند است جهت امکان صدور ابال يه طرح پيشنهادي ن بت به ارسال گازارش نهاايي طارح/
طرحهاي قبلي ت ريع فرمايند.

معاون پژوهشی پردیس/دانشکده /واحد پژوهشی مستقل

رونوشت :مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
بايگاني معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل
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فرم صدور اختتام اولیه طرح پژوهشی بنیادی (با وصول گزارش نهایی)

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ..........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................

با سالم و احترام
با اعالم وصول گزارش نهايي (به صورت لوح فشرده و ن خه مکتوب) طرح پژوهشي تحت عنوان:
«»....................................................................................................................................................
و به شاماره پروناده  ............................کاه در جل اات  ............................و ماورخ.............................
شوراهاي پژوهشي گروه /دانشکده واب اته  ...................................و ايان دانشاکده /پارديس /واحاد
پژوهشي م تقل به تأييد رسيده و در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري ( )RTISبارگذاري
شده است ،ضمن ابراز تشکر به اطالع ميرساند که اختتام نهايي طرح از نظر علمي موکول به چاا
 .......................مقاله در نشريه /نشريات معتبر علمي-پژوهشي /معتبر باينالمللاي/معتبار باينالمللاي
 wosخواهد بود.
بديهي است اين ابالغ به عنوان ت ويه ح اب قطعي طرح از نظر مالي تلقي ميگردد.

معاون پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل

رونوشت :مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
رونوشت :ح ابداري پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل جهت اطالع و اقدام الزم مالي
بايگاني معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل
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فرم صدور اختتام نهایی طرح پژوهشی بنیادی(با وصول گزارش نهایی و مقاله)

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ..........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................
با سالم و احترام
با اعالم وصول گزارش نهايي (به صورت لوح فشرده و ن خه مکتوب) و تعداد  ..............مقاله حاصل
از طرح پژوهشي جنابعالي /سرکار عالي تحت عنوان:
«».......................................................................................................................................................
و به شماره پرونده  ...............................کاه در نشاريه /نشاريات ..........................................................
بااه چااا رساايده و در جل ااات مااورخ  ............................و مااورخ  ...................................شااوراهاي
پژوهشي گروه /دانشکده واب ته  .............................و اين پرديس /دانشکده /واحد پژوهشاي م اتقل
به تأييد رسيده و در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري ( )RTISبارگذاري شده است ،ضمن
تشکر از مجري محترم بدينوسيله اختتام طرح مذکور را به اطالع ميرساند.
بديهي است اين ابالغ به عنوان ت ويه ح اب قطعي طرح از نظر علمي و مالي تلقي ميگردد.

معاون پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل

رونوشت :مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
رونوشت :ح ابداري پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل جهت اطالع و اقدام الزم مالي
بايگاني معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل
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فرم صدور اختتام مشروط طرح پژوهشی بنیادی
(با وصول گزارش نهایی و پذیرش مقاله)
جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ..........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................

با سالم و احترام
با اعالم وصول گزارش نهايي (به صورت لوح فشرده و ن خه مکتوب) و تعداد  ..........گواهي پذيرش
چا مقاله حاصل از طرح پژوهشي سرکار عالي /جنابعالي تحت عنوان:
«»...................................................................................................................................................
و باااه شاااماره پروناااده  ...............................کاااه در جل اااات ماااورخ  .............................و ماااورخ
 ...........................شوراهاي پژوهشي گروه /دانشاکده واب اته  ...................................و ايان پارديس/
دانشکده  /مرکز تحقيقاتي به تاييد رسيده است ،ضمن تشکر با عنايت به ارائه مدرک پذيرش قطعي
چا مقاله /مقاالت مورد تعهد طرح ،بدينوسيله اختتام طرح مذکور را به صورت مشروط به اطالع مي
رساند.
بديهي است اين ابال يه به منظور امکان ارائه طرح هاي جديد از مجري محترم بوده و صدور ابال يه
نهايي پس از دريافت مقاله /مقاالت مورد اشاره به صورت چا شده صورت خواهد گرفت.
معاون پژوهشی پردیس /دانشکده /واحد پژوهشی مستقل

رونوشت :مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
رونوشت :کارشناس پژوهشي واحد جهت قبول طرحهاي جديد از مجري
بايگاني معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل

آییننامۀ فرصتهای مطالعاتی
دانشگاه تهران
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آییننامۀ فرصتهای مطالعاتی دانشگاه تهران
بخش اول:

آييننامة فرصت مطالعاتي خارج از کشور ويژۀ اعضاي هيئت علمي رسمي دانشگاه تهران
بخش دوم:

آييننامة فرصت مطالعاتي براي مأموريتهاي پژوهشي داخل و خارج از کشور اعضاي هيئتعلمي
بخش سوم:

آييننامة فرصت مطالعاتي از طريق شرکت دانشگاهيان دانشگاه تهران در همايشهاي بينالمللي
مقدمه و هدف:

آييننامة فرصتهاي مطالعاتي با توجه به اهداف زير تدوين و تصويب شده است:
ا مبادالت علمي ،آموزشي و پژوهشي با ديگر کشورها؛
ا ارتقاي دستاوردهاي علمي و گ ترش مرزهاي دانش؛
ا تبادل يافتههاي نوين علمي و پژوهشي؛
ا تعميق و تحکيم ارتباطات بينالمللي؛
ا پژوهش در موضوعاتي که امکان انجامشان در کشور فراهم ني ت؛
ا پژوهش مشترک با صاحبنظران و استادان شا ل در خارج از کشور؛
ا حضور فعال ،هدفمند و اثربخش در مجامع و سازمانهاي بينالمللي علمي.
اين آييننامه در سه بخش به شرح پيوست تنظيم شده است:
الف ـ آییننامۀ فرصت مطالعاتی خارج از کشور ویژه اعضای هیئت علمی رسمی
ماده  -1تعریف:

فرصت مطالعاتي خارج از کشور :به منظور افزايش دانش و کاارايي اعضااي هيئات علماي دانشاگاه
تهران ،دورۀ فرصت مطالعاتي براساس ک ب امتيازات الزم و اخذ پذيرش از يک دانشاگاه ياا مرکاز
علمي پژوهشي يا تخصصي معتبر و مورد تأييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به عضو هيئت علمي
رسمي تعلق ميگيرد .شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي به شرح زير است:

آییننامۀ فرصتهای مطالعاتی دانشگاه تهران

115

مادۀ  2ـ اهداف:

 -1-2ارتقاي دانش و تجربة اعضاي هيئت علمي و اعتالي جايگاه دانشگاه در سطح بينالمللي؛
 -2-2کمک به حل مشکالت کشور از طريق تحقيق بين دانشگاهي (داخلي و خارجي)؛
 -3-2استفاده از دستاوردها و دانش و امکانات و روشهاي نوين آموزشي و پژوهشي؛
 -4-2نهادينه کردن همکاريهاي علمي و تبادل دانش در سطوح ملي و بينالمللي؛
 -5-2استفاده از دورههاي تحقيقاتي و اعطايي سازمانهاي بينالمللي.
مادۀ  3ـ شرایط و ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتی:

 -1-3ک ب حداقل امتيازات الزم از آياينناماة ارتقااي اعضااي هيئات علماي در  5ساال گذشاته
(دستکم  70درصد از امتيازات ارتقاي مصوب کمي يون تخصصي هيئت مميزه)؛
 -2-3اعضاي هيات علمي واجد شارايط باا  5ساال ساابقة اساتادياري رسامي آزمايشاي و رسامي
ميتوانند به مدت يک نيمسال وحداکثر دو نيمسال تحصيلي متوالي (در مجموع يکسال؛ از  6ماه تا
 12ماه) از فرصت مطالعاتي استفاده کنند .در موارد وياژه و در شارايط خااص ،اساتفاده ازحاداکثر دو
فرصت مطالعاتي متوالي تاب تاني حداکثر به مدت  6ماه ،مشروط به تصاويب در شاوراي باينالملال
دانشگاه و ارائة پذيرش معتبر امکان پذير است .در چنين مواردي ،هزينة بليت فقط يک باار پرداخات
ميشود.
تبصرۀ 1اا استادياران با داشتن حداکثر  57سال سن يا  27سال خدمت ،دانشياران با حداکثر  60سال
سن ،و استادان با حداکثر  65سال سن ميتوانند از فرصت مطالعااتي اساتفاده کنناد .باراي ماديران
ستادي ،مديران گروههاي آموزشي ،و سمتهاي اجرايي در پرديسها /دانشکدهها /مراکز و مؤس ات
دانشگاه تهران ،به ازاي هر يک دوره م ئوليت اجراييشان ،يک سال و در مجموع حداکثر دو ساال،
سقف شرايط سني افزايش مييابد .همچنين به ازاي هر يک سال عضويت در شوراي دانشاگاه ياک
سال به سقف شرايط سني متقاضيان افازوده مايشاود .در نهايات ،شارط ساني متقاضايان فرصات
مطالعاتي حداکثر تا سه سال قابل افزايش است.
تبصرۀ 2ـ حکم فرصت مطالعاتي بر مبناي تقاضاي عضو هيئت علمي براي کل دوره از  6ماه تاا 12
ماه در ابتدا صادر ميشود .متقاضي بايد تا پيش از آ از نيمسال اول يا نيمسال دوم تحصيلي به محل
خدمت خود بازگردد و وظايف آموزشي خود را آ از نمايد .ضمنا متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي
بايد در 5سال منتهي به فرصت مطالعاتي ،عالوه بر ک ب  70درصد از امتيازات آييننامة ارتقا ،حداقل
 3پايه ک ب کرده باشند.
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تبصرۀ 3اا حداقل فاصلة بين دو فرصت مطالعاتي  5سال از زمان اتمام فرصت مطالعاتي قبلي اسات.
اين فاصله براي اعضاي هيئت علمي که در پنج سال منتهي به فرصت مطالعاتي حاداقل  6مقالاه در
مجالت نمايه شده در پايگاه  Web of Scienceچا نمايند ،به  4سال کااهش مايياباد .چنانچاه
عضو هيئت علمي موفق به ک ب رتبة ويژه گردد ،فاصلة بين دو فرصت مطالعااتي باه  4ساال ،و در
صورتي که موفق به ک ب رتبة ممتاز شود ،فاصلة بين دو فرصت مطالعاتي به  3سال کاهش مييابد.
براي اعضاي هيئت علمي کمي يون هاي علوم اجتماعي ،هنار ،و علاوم ان ااني ،کااهش فاصالة دو
فرصت مطالعاتي به  4سال ،با چا حداقل  3مقاله با نماياة  Web of Scienceياا چاا  1کتااب
تصنيفي يا  2کتاب تأليفي امکان پذير است.
-3-3چنانچه متقاضي با استفاده از مرخصي تاب تاني قصد عزيمت به فرصت مطالعاتي داشته باشاد،
بايد کتبا اين موضوع را به اطالع معاونت بينالملل ومديريت نيروي ان اني برساند.
تبصرۀ 4ا تعهد متقاضي:
متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي بايد حداکثر تا دو سال پس از بازگشت ،دستاورد علمي حاصال
از فرصت را در قالب يک مقالة علمي در مجالت نمايه شده بينالمللي به چا برساانند ياا پاذيرش
چا آن را ارائه دهند .همچنين ،چا يا ارائة پذيرش چا کتاب با تأيياد شاوراي باينالملال واحاد
مربوط و معاونت پژوهشي دانشگاه ميتواند جايگزين چا يا پذيرش مقاله باشد.
انجام اين تعهد شرط بهرمندي عضو از خدمات بعدي دانشگاه در حوزه باينالملال نظيار اساتفاده از
فرصت مطالعاتي است .اين دسته از اعضاي هيئت علمي تا انجام تعهد خود تنها يک بار ميتوانناد از
ت هيالت شرکت در همايشهاي بينالمللي استفاده کنند.
تبصرۀ 5ا تعهد دانشگاه براي معرفي متقاضي بهمنظور استفاده از ت هيالت ارزي:
چنانچه متقاضيان فرصت مطالعاتي حداکثر تا  15ماه پس از شروع مأموريات ،پاذيرش چاا مقالاه
مرتبط با فعاليتهاي پژوهشي دوره فرصت مطالعاتي را در مجلهاي با نمايه  Web of Scienceارائه
کنند ،مي توانند از ت هيالت ارزي دانشگاه برخوردار شوند .بديهي است قبل از اقدام به سفر ،ضامانت
الزم در قبال تعهدات متقاضي در معاونت بينالملل دريافت مي گردد.
تبصرۀ 6ا متقاضي بايد پس از اتمام دورۀ فرصت مطالعاتي ،از دانشگاه يا مؤس ة مقصاد ،تأييدياهاي
دربارۀ زمان حضور و فعاليتهاي علمي خود ارائه دهد.
 -4-3اعضاي هيئت علمي در حين فرصت مطالعاتي و همچنين بالفاصله بعد از پايان آن تا دو سال
نميتوانند از مرخصي استحقاقي و مرخصي بدون حقوق (به استثناي مرخصي تاب تاني) استفاده کنند.
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 -5-3آن دسته از اعضاي هيئت علمي که بعد از فرصت مطالعاتي کوتاهمدت يا بلنادمادت متقاضاي
مأموريت پژوهشي ه تند ،بايد حداقل دو نيمسال تحصيلي پس از اتمام فرصت مطالعااتي در محال
خدمت خود حضور يافته و وظايف آموزشي خود را انجام داده باشند .الزم اسات متقاضايان مأموريات
پژوهشي تعهدات مربوط به فرصت مطالعاتي مذکور در تبصرۀ  4را انجام داده باشند.
تبصرۀ 7ا متقاضي در حين فرصت مطالعاتي ميتواناد باا اساتفاده از کماک هزيناة دانشاگاه طباق
آييننامة مربوط ،يک بار در کنفرانس بينالمللي در کشور محل مأموريت ياا کشاوري ديگار يار از
ايران ،مشروط به تصويب در شوراي بينالملل دانشگاه شرکت کند .ضروري است متقاضاي قبال ياا
حين مأموريت فرصت مطالعاتي مجوز حضور در کنفرانس را از واحد مربوطه اخاذ نماياد .شارکت در
کنفرانس بيش از يک بار ،بدون کمکهزينة دانشگاه و صدور حکم مأموريت ،امکانپذير است.
 -6-3معاونت بين الملل براسااس بودجاة تخصيصاي دانشاگاه ،ساهمية هرياک از کمي ايونهااي
شش گانة دانشگاه را با توجه به سرانة اعضاي هيئت علمي و سياستهاي کلي دانشاگاه باه رؤسااي
کمي يونهاي مذکور ارائه مينمايد.
مالک کمي يون براي انتخاب بر اساس موارد زير خواهد بود:
ا سهمية هرکمي يون؛
ا اولويت امتيازهاي ک بشده در برگة ارتقا مصوب کمي يون تخصصي هيئت مميزه،
ا طرح پژوهشي متقاضي؛
ا پذيرش معتبر و مورد تأييد دانشگاه تهران.
تبصرۀ 8اا در شرايط کلي و م اوي حق تقدم با متقاضياني است که در گذشته از فرصات مطالعااتي
استفاده نکرده باشند.
تبصرۀ 9اا کمي يونهاي دانشگاه فهرست مورد نظر خود را پس از طي مراحل مربوط هماراه باا 30
درصد متقاضي خيره براي تصويب در شوراي بينالملل دانشگاه به معاونت بينالملل ،ارائه مينمايند.
 -7-3چنانچه متقاضيان فرصت مطالعاتي عازم دانشگاهها يا مؤس اتي شوند کاه از طارف دانشاگاه
تهران اولويت دارند ،پس از تصويب شوراي بينالملل ميتوانند تاا  20درصاد از کماکهااي بيشاتر
برخوردار شوند .دانشگاهها و مؤس ات داراي اولويت به پيشنهاد معاونتها و پس از تصويب در هيئت
رئي ه دانشگاه از طرف معاونت بينالملل اعالم ميشوند.
 -8-3اعضاي هيئت منتخب شوراي دانشگاه در صورت اتمام سمت مديريتي ،بدون رعايات شارايط
متقاضيان اين آييننامه ميتوانند از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند.
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 -9-3مدارک متقاضيان فرصت مطالعاتي همه ساله بر طبق شايوهناماة فرصات مطالعااتي مصاوب
هيئت رئي ه بررسي ميشود و تقاضاهاي واصله براي انتخاب نهايي به شوراي فرصت مطالعاتي ارائه
ميگردد .ضروري است متقاضيان محترم در هنگام تقاضا حکم رسمي داشته باشند.
 -10-3متقاضيان در زمان اعزام به فرصت مطالعاتي يرتاب تاني نبايد سمت اجرايي داشاته باشاند.
همچنين به متقاضيان استفاده از فرصات مطالعااتي تاب اتاني داراي سامت اجراياي ،حاق ماديريت
پرداخت نخواهد شد.
 -11-3در هر واحد شوراي يرباط در ماورد م ائوليتهااي متقاضاي فرصات مطالعااتي ،اعام از
راهنمايي و مشاورۀ پاياننامههاي دانشجويي و قراردادها و پروژههاي کاربردي با سازمانهاي خارج از
دانشگاه ،برطبق آييننامههاي دانشگاه تصميمگيري ميکند.
 -12-3چنانچه پس از تصويب تقاضاي عضو در شوراي فرصت مطالعاتي ،متقاضاي در آن ساال باه
هر دليل عازم فرصت مطالعاتي نشود ،براي استفاده از فرصت مطالعاتي در دورۀ بعد بايد مجددا روناد
تقاضا را طي کند.
مادۀ  4ـ تسهیالت دانشگاه برای استفاده از فرصت مطالعاتی:
 -1-4آن دست از متقاضيان که فرصت مطالعاتي آنها مورد موافقات قارار گرفتاه ،باه شارط تاأمين
اعتبار ،مي توانند مبلغ حقوق و مزاياي خود را پس از ک ورات ،در طول مادت فرصات مطالعااتي باه
صورت کامل پيش از سفر دريافت کنند.
 -2-4کمکهزينة ريالي و ارزي متقاضيان فرصت مطالعاتي با ارائة مدارک مثبته براي ورود به کشور
محل مأموريت ،براساس هزينههاي کشورهاي مختلف توسط هيئت رئي ة دانشگاه تصويب ميشاود.
مبناي محاسبات ارزي به نرخ مبادلهاي خواهد بود.
 -3-4معادل ريالي بابت بيمه پزشکي متقاضي فرصت مطالعاتي و خانواده وي ،به شرط ارائه مدارک
مثبته حداکثر به مدت يک سال براي متقاضيان براساس مصوبة هيئت رئي ه و بر مبناي نارخ باناک
مرکزي قابل پرداخت خواهد بود.
 -4-4متقاضيان هزينة بليت رفت و برگشت کالس عادي به کشور مقصاد را باراي حاداکثر  5نفار
شامل شخص متقاضي ،هم ر و فرزندان ،تا سقف مصوب هيئت رئي ه دريافت خواهند کرد.

تبصرۀ 10ا در صورتي که مجموع هزينة بليات متقاضاي و خاانواده وي از ساقف مصاوب هيئات
رئي ه بيشتر باشد ،با تصويب شوراي بينالملل مابه التفاوت را از محل اعتبار ويژه بپردازند.
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 -5-4آن دسته از متقاضياني که براي اخذ رواديد بايد به کشور ثالث سفر کنند ،تنها براي يک باار از
ت هيالت و هزينة بليت رفت و برگشت براي خود و ب تگان درجه اول تا سقف مصوب هيئت رئي ه
از محل اعتبار ويژه برخوردار ميشوند .در صورتي که متقاضي بهدليل عدم اخذ رواديد موفق به سافر
مطالعاتي نشود ،با توجه به شرايط و مدتي که در کشور ثالث بودهاند ،حداکثر يک ماه ارز به آنان تعلق
ميگيرد و تعهدات بعدي هم شامل آن نميشود.
 -6-4چنانچه متقاضي پس از صدور حکم و طي کلايه مراحال دريافات ت اهيالت ماالي معاونات
بينالملل ،به هر دليل موفق به اعزام به مأموريت نشود ،موظف است ت هيالت دريافتي از جمله ريال
و ارز را حداکثر ظرف دو هفته از زمان اعالم شده براي شروع فرصت مطالعااتي و بار اسااس حکام
مأموريت صادره ،با هماهنگي معاونت بينالملل به معاونت اداري و مالي دانشگاه عودت دهد.
تبصرۀ 11ا بديهي است در صورت عدم استرداد کلياه ت اهيالت ارزي و رياالي ،معاونات اداري و
مالي دانشگاه وفق مقررات مجاز است با اعالم کتباي باه متقاضاي و ارساال رونوشات باه معاونات
بينالملل ،براي تأديه کلية مبالغ ،از طرق قانوني از جمله از محل حقوق و مزاياي وي ،اقدام نمايد.
تبصرۀ 12ـ انصراف از فرصت مطالعاتي و ناتمام گذاشتن سفر بادون دليال موجاه و ماورد قباول
شوراي بينالملل ،يک بار استفاده از فرصت مطالعاتي مح وب ميشود .همچنين ارز متعلقاه ،حقاوق
دريافتي و ت هيالت معاونت بينالملل متناسب با تعداد روزهايي خواهد بود که عضو هيئت علماي در
فرصت مطالعاتي بوده است.
مادۀ  5ا شیوهنامه:

اجراي اين آييننامه براساس شيوهنامة مصوب هيئت رئي ة دانشگاه خواهد بود.
ب :فرصت مطالعاتی برای مأموریتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی در داخل و خـارج از
کشور
ماده  -1تعریف:

فرصت مطالعاتي براي مأموريتهاي پژوهشي در داخل و خارج از کشاور کاه در ايان آياينناماه باه
اختصار مأموريت پژوهشي خوانده شده است ،شامل همة اعضاي هيئات علماي مايشاود .مأموريات
پژوهشي به دورهاي گفته ميشود که عضو هيئت علمي براي انجام طرح تحقيقاتي مصوب ،فقاط باا
دريافت حقوق ماهانه ،به يکي از دانشگاهها يا مؤس ات پژوهشي معتبار ،مراکاز تحقياق و توساعه و
کارخانجات داخل با پذيرش رسمي ،يا خاارج از کشاور اعازام شاود .ايان مأموريات شاامل دو ناوع
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کوتاهمدت تا سقف حداکثر دو ماه با صدور حکم در پرديس /دانشکده و بلندمدت به مدت حاداکثر دو
نيمسال تحصيلي ،جمعا يک سال با تصويب شوراي بينالملل دانشگاه است.
مادۀ  -2شرایط استفاده از مأموریت پژوهشی:

 -1-2موضوع طرح تحقيقاتي متقاضيان بايد بر اساس موارد يال باه تأيياد مادير گاروه ياا رئايس
دانشکده و شوراي روابط بينالملل پرديس /دانشکده برسد.
 -2-2موضوع تحقيق با تخصص متقاضي تطابق داشته باشد و در چارچوب طرح جامع تحقيقات وي
باشد.
 -3-2موضوع تحقيق باياد بخشاي از نيازهااي کشاور را رفاع کناد ياا دساتاوردهاي علماي باراي
پژوهشهاي بنيادي يا کاربردي دانشگاه داشته باشد .همچنين ،در نوآوريهاي آموزشاي و پژوهشاي
نقش مؤثر داشته باشد.
 -4-2بين موضوع طرح تحقيقاتي پيشنهادي متقاضي و دانشاگاه پذيرناده ،گاروه ميزباان ياا اساتاد
ميزبان ارتباط منطقي وجود داشته باشد.
مادۀ  3ـ شرایط عمومی:

 -1-3مدت مأموريت پژوهشي خارج يا داخل مشروط به موافقت و تأييد رئيس پارديس /دانشاکده/
واحد محل اشتغال ،و تأييد مدير گروه و مصوبه شوراي بينالملل ،ح ب تقاضاي عضو هيئت علماي
حداکثر يک سال است .مدت زمان استفاده از مأموريت پژوهشي باياد پايش ازعزيمات طباق حکام
صادره مشخص شود و متقاضي بالفاصله پس از پايان مأموريت به دانشگاه مراجعه کند و فعاليتهاي
آموزشي و پژوهشي خود را از سر گيرد.
تبصرۀ 1اا در صورت تقارن مأموريت پژوهشي باا اياام تاب اتان ،متقاضايان مايتوانناد از مرخصاي
تاب تاني خود استفاده کنند .در اين صورت الزم است موضوع را کتبا به اطالع واحد مربوط برسانند.
 -2-3درخواست و مدارک متقاضيان مأموريت پژوهشي بلند مادت باياد باراي تصاويب نهاايي باه
شوراي بينالملل دانشگاه ارائه شود.
تبصرۀ 2ـ در صورتي که مأموريت پژوهشي خارج به چاا ياا گاواهي پاذيرش قطعاي مقالاهاي در
مجالت نمايه شده در پايگاه  Web of Scienceبينجامد ،متقاضاي حاداکثر تاا ياک ساال پاس از
بازگشت از ت هيالت ارزي برخوردار ميشود.
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تبصرۀ 3اا در مورد اعضاي هيئت علمي کمي يونهاي علوم اجتماعي ،علوم ان اني و هنر ،در ماوارد
خاص اعتبار مقاالت بينالمللي چا شده در مجالت بينالمللاي داراي نماياه ماورد قباول باراي تمدياد
مأموريت ،به پيشنهاد شوراي بينالملل پرديس /دانشکده ،توسط شوراي بينالملل دانشگاه تعيين ميگردد.
تبصرۀ 4ا متقاضي پس از پايان دورۀ ماموريت پژوهشي کوتاه يا بلناد مادت خاارج ياا داخال ،باياد
گزارش سفر و گواهي زمان حضور و فعاليتهاي علمي خود را که به تأييد دانشگاه يا مؤس ة مقصاد
مأموريت رسيده است ،ارائه دهد .همچنين ضروري است پس از بازگشت به ازاي هر نيمسال استفاده
از مأموريت پژوهشي ،يک مقاله در مجالت معتبر و علمي بينالمللي به چا برساند.
 -3-3مأموريت پژوهشي بيشتر از يک سال صرفا با موافقت پرديس /دانشکده  /واحد و تصاويب در
هيئت رئي ه دانشگاه به صورت ساالنه مي ر خواهد بود.
 -4-3متقاضياني که مأموريت پژوهشي خارج يا داخل آنها مورد موافقت قرار گرفته اسات ،حقاوق و
مزاياي خود را در طول مدت مأموريت پژوهشي به صورت کامل دريافت خواهند کرد.
 -5-3صدور حکم مأموريت پژوهشي بلندمدت از ابتداي هر نيمسال تحصيلي مي ار اسات .باديهي
است در صورت تقارن با ايام تاب تان متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل از مرخصي تاب تاني خاود
استفاده کنند.
 -6-3اعضاي هيئت علمي در حين مأموريت پژوهشي بلندمدت و همچنين بالفاصله بعد از پايان آن
تا دو سال نميتوانند از مرخصي استحقاقي و مرخصي بدون حقوق استفاده کنند (به استثناي مرخصي
تاب تاني).
 -7-3آن دسته از اعضاي هيئت علمي که پس از پايان مأموريات پژوهشاي کوتااه ياا بلناد مادت،
متقاضي مأموريت پژوهشي يا فرصت مطالعاتي ه تند ،بايد حداقل دو نيمسال تحصيلي باه تادريس
مشغول شوند و پس از سپري شدن اين مدت ،تقاضاي خود را براي استفاده از فرصات مطالعااتي ياا
مأموريت پژوهشي بعدي مطرح کنند.
تبصرۀ 5اا مأموريتهاي پژوهشي کوتاهمدت در طول نيمسال تحصيلي مشاروط باه انجاام و اتماام
تعهدات آموزشي امکان پذير است .بديهي است در صورت تقارن مأموريت پژوهشي کوتاهمدت خاارج
از کشور با ايام تاب تان ،ضمن اينکه متقاضايان باا ارائاه دعاوتناماه از ت اهيالت ارزي مأموريات
پژوهشي استفاده ميکنند ،صدور حکم مربوط با استفاده از مرخصي تاب تاني خواهد بود.
 -8-3متقاضي مأموريت پژوهشي کوتاهمدت يا پژوهشي بلندمدت ميتواند تا ساقف مصاوب هيئات
رئي ه يک باردر سال از محل اعتبار ويژۀ خود براي هزينه بليت و حق بيمه خاود و خاانواده پاس از
تصويب در شوراي بينالملل استفاده نمايد.
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 -9-3آن دسته از متقاضيان مأموريت پژوهشي که براي اخذ ويزا مجبور باه سافر باه کشاور ثالاث
ه تند ،ميتوانند تنها يک بار تا سقف مصوب هيئت رئي ه از کماکهزيناه و هزيناه بليات رفات و
برگشت براي خود و ب تگان درجه يک در قبال ارائة مدارک و با تصويب شوراي بينالملل از محال
اعتبار ويژه خود استفاده کنند.
 -10-3اختصاص ارز براي مأموريتهاي پژوهشي کوتاهمدت و بلندمدت و صدور معرفايناماة ارزي
صرفا با ارائة مدارک مثبته مبنيبر ورود به کشور محل مأموريت امکانپذير خواهد بود.
 -11-3چنانچه عضو هيأت علمي متقاضي استفاده از مأموريت پژوهشي ،پس از صدور حکم و طاي
کلية مراحل ،به هردليل موفق به اعزام به مأموريت نشاود ،موظاف اسات ضامن اطاالعرسااني باه
پرديس /دانشکده /واحد ،مديريت نيروي ان اني دانشگاه و معاونت بينالملل ،کلية ت هيالت دريافتي
از جمله ارز مربوط را حداکثر ظرف دو هفته از زمان اعالمشده براي شروع مأموريات پژوهشاي و بار
اساس حکم مأموريت صادره ،به معاونت اداري مالي دانشگاه با هماهنگي معاونت بينالملل دانشاگاه
عودت دهد .در صورتي که متقاضي مابهالتفاوت ت هيالت دريافتي را عاودت ننماياد ،معاونات اداري
مالي دانشگاه وفق مقررات مجاز است با اعالم کتباي باه متقاضاي و ارساال رونوشات باه معاونات
بينالملل ،اقدام به تأدية کلية مبالغ از طرق قانوني ،از جمله از محل حقوق و مزاياي وي ،نمايد.
 -12-3فرصت مطالعاتي دربدو استخدام مصوب هيئت اجرايي نوعي از مأموريت پژوهشي به شامار
مي آيد و متقاضي پس از موافقت با تقاضا در شوراي بينالملل ،صارفا حکام مأموريات پژوهشاي باا
استفاده از حقوق و مزايا را دريافت نموده و ميتواند از ت هيالت ارزي مطاابق مأموريات پژوهشاي و
هزينة بليت (تا سقف مصوب هيئت رئي ه) و حق بيمه براي خود و خانواده (تا سقف مصاوب هيئات
رئي ه) از محل اعتبار ويژۀ خود با تصويب شوراي بينالملل استفاده کند .حداکثر اساتفاده از فرصات
مطالعاتي در بدو استخدام يک سال تحصيلي است.
 -13-3دوره مأموريت پژوهشي يک مأموريت واحد تلقي ميشود و امکان انقطاع ندارد.
 -14-3مأموريت پژوهشي کوتاه يا بلندمدت اعضاي هيئت علمي به منظاور تکميال پاژوهشهااي
ميداني و بدون ارائة دعوتنامه ،پس ازموافقت گروه و شوراي بينالملل پرديس /دانشکده و تصويب در
شوراي بينالملل دانشگاه امکانپذير است.
 -15-3متقاضي در حين مأموريت پژوهشي ميتواند براي يک بار با استفاده از کمکهزينة دانشاگاه
ح ب نوع ديگر آييننامة فرصتهاي مطالعاتي مربوطاه در کنفارانس باينالمللاي در کشاور محال
مأموريت يا کشور ديگر ( ير از ايران) مشروط به تصويب در شوراي بينالملل دانشگاه شرکت نماياد.
ضروري است متقاضي قبل يا حاين مأموريات پژوهشاي مجاوز حضاوردر کنفارانس را از پارديس/
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دانشکده /واحد دريافت کند .استفاده بيش از يک باار بادون کماکهزيناه دانشاگاه و صادور حکام
مأموريت امکانپذير است.
مادۀ  4ـ شیوهنامه:

اجراي اين آييننامه براساس شيوهنامة مصوب هيأت رئي ه دانشگاه خواهد بود.
ج :آیــیننامــۀ فرصــت مطالعــاتی از طریــق شــرکت دانشــگاهیان دانشــگاه تهــران در
همایشهای بینالمللی
مقدمه و هدف:

به منظور ايجاد فرصتهاي مطالعاتي و ارتقاي دستاوردهاي علمي و گ ترش مرزهاي دانش ،تباادل
يافتههاي نوين علمي پژوهشي ،تعميق ارتباطات بينالمللي و باراي تشاويق و تر ياب دانشاگاهيان
دانشگاه تهران براي شرکت در همايشهاي بينالمللي ،اين آييننامه تهيه و تصويب شده است.
مادۀ 1ـ

منظور از همايش ،کنگرهها ،کنفرانسها ،گردهماييهاي بينالمللي و کارگاههااي باينالمللاي معتبار
است که توسط مراکز و انجمنهاي علمي برگزار ميشود.
پرداخت کمکهاي دانشگاه براي شرکتکنندگان در کنگرهها و کنفرانسهاي بينالمللاي مناوط باه
ارائة مقاله يا چکيدۀ آن است که منجر به چا و انتشار به يکي از روشهاي زير باشد:
 چا در مجموعه يا خالصة مقاالت؛
 ارائه در وبگاه؛
 لوح فشرده که داراي نماية بينالمللي معتبر در رشتههاي تخصصي مربوط باشد؛
 ساير روشهاي مورد قبول آييننامة پژوهشي.
مادۀ  2ـ
مدارک مورد نیاز:





گواهي پذيرش رسمي مقاله؛
تصوير اصل يا خالصة مقاله؛
تأييد شوراي گروه؛
نامة پذيرش شرکت در کارگاههاي بينالمللي.
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مادۀ  3ـ

حمايت ماالي دانشاگاه از شارکت اعضااي هيئات علماي و دانشاجويان دانشاگاه در هماايشهااي
بينالمللي:
الف :اعضای هیئت علمی

 -1-3اعضاي هيئت علمي که داراي مقالة پذيرفته شده در همايشهاي بينالمللي باشند براي ياک
بار در سال ميتوانند از کمک هزينه منطبق با نوع کنگره ،همايش و کشور بر اساس سقف مصاوب
هيئت رئي ه از محل اعتبار ويژه بينالملل و اعتبارات معاونت بينالملل /پرديس /واحادهاي م اتقل
برخوردار شوند.
 -2-3ت هيالت مالي دانشگاه حداکثر تا  3ماه پس از انجام سفر و ارائة گزارش قابل تصاميمگياري
است.
 -3-3عالوه بر پرداخت کمکهزينه ،هزينههاي زير نيز از محل اعتبار وياژه اعضااي هيئات علماي
براي يک بار در سال قابل پرداخت است:
 بهاي بليت رفت و برگشت از تهران تا شهر محل برگزاري همايش به نحوي که کمترين هزينه رادر برداشته باشد (برابر م تندات).
 کمک هزينة سفر بر اساس مصوبات هيئت رئي ه. حق ثبتنام بر اساس م تندات حداکثر تا سقف اعالم شده در مصاوبات هيئات رئي اه باا مبناايمحاسبة ارز مبادالتي.
 -4-3شرکت اعضاي هيئت علمي براي دومين بار در سال در کنفرانسهاي بينالمللي با اساتفاده از
کمکهاي دانشگاه ممکن خواهد بود .در اين مورد صدور حکم مأموريت و پرداخت هزينة ثبتناام و
کمک هزينه از محل اعتبار ويژه عضو ممکن است.
تبصرۀ  -1پنجاه درصد از کليه مبالغي که از محل اعتبار ويژه قابل پرداخت است ،قبل از انجام سافر
پرداخت ميشود و پنجاه درصد مابقي منوط به ارائة مدارک بازگشت از سفر ،شامل گزارش سفر ،ارائة
تصوير بليت و تصوير گذرنامه ممهور به مهر ورود و خروج کشور محل برگزاري همايش خواهد بود.
تبصرۀ 2ا اعضاي هيئت علمي که داراي سفر مصوب همايش بوده و به دليال عادم صادور روادياد
امکان شرکت در همايش را نمييابند ،مي توانند هزينه ثبتنام و روادياد را باه شارط ارائاه مادارک
م تند از محل اعتبار ويژه دريافت کنند.
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تبصرۀ 3ا آن دسته از اعضاي هيئت علمي متقاضي شرکت در همايشهاي بينالمللي که براي اخاذ
رواديد ناگزير به سفر به کشورثالث ه تند ،تنها براي يک بار در سال از کمک هزينه و هزيناه بليات
رفت و برگشت تا سقف مصوب هيئت رئي ه اعتبار ويژه براي سفر مذکور برخوردار ميشوند.
تبصرۀ 4ـ آن دسته از اعضاي هيئت علمي که از نظر اعتبار ويژه تخصيصي در هار ساال جازء 10
درصد اول دارندگان اعتبار ويژه پرديس /دانشکده خود ه تند ،در همان سال ميتوانند در سافر دوم
براي شرکت در همايش بينالمللي عالوه بر هزينه ثبتنام ،هزيناة بليات رفات و برگشات و کماک
هزينه را تا سقف مصوب هيئت رئي ه از محل اعتبار ويژه خود هزينه کنند.
تبصرۀ 5ا اعضاي هيئت علمي بازنش تة متقاضي شرکت در همايشهاي بينالمللي که داراي اعتباار
ويژه پژوهشي ه تند ،پس از طي روال قانوني ميتوانند از هزينههاي مصوب از محال اعتباار وياژه
استفاده کنند.
تبصرۀ 6ا نفرات اول تا سوم جشنوارههاي خوارزمي ،رازي ،فارابي ،ابان ساينا ،برگزيادگان جشانواره
پژوهش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دانشگاه تهران و بينالملل دانشگاه تهران بار ايان اسااس
مشمول پايه تشويقي ميشوند و پژوهشگران پيشک اوت نموناه جشانواره پاژوهش دانشاگاه و نياز
برندگان جوايز معتبر بينالمللي ميتوانند از زمان انتخاب تا سه ساال هار ساال دو باار از ت اهيالت
دانشگاه استفاده کنند.
تبصرۀ 7ا شرکت اعضاي محترم هيئت علمي در کارگاههاي معتبر باينالمللاي صارفا باا اساتفاده از
هزينه ثبتنام و هزينه بليت رفت و برگشت از محال اعتباار وياژه و برخاورداري از ت اهيالت ارزي
خواهد بود.
تبصرۀ 8اا پرداخت هزينة ثبتنام در برخي از کنفرانسهاي بينالمللي که به صاورت يار حضاوري
برگزار ميشود ،با تصميم شوراي بينالملل دانشگاه از محل اعتبار ويژه اعضاي هيئات علماي مجااز
است.
 -5-3اختصاص ارز براي شرکت استادان در همايشهاي بينالمللي بر مبناي آييننامة فرصاتهااي
مطالعاتي منوط به ارائة مقاله و صدور معرفينامه ارزي صرفا با ارائه مدارک مثبته مبناي بار ورود باه
کشور محل مأموريت امکانپذير خواهد بود .چنانچه عضو هيئت علمي پاس از صادور حکام و طاي
کلية مراحل ،به هر دليل موفق به اعزام به مأموريت نشود ،موظاف اسات ضامن اطاالعرسااني باه
پرديس /دانشکده /واحد و معاونت بينالملل ،کليه ت هيالت دريافتي از جملاه ارز مرباوط را حاداکثر
ظرف دو هفته به حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه با هماهنگي معاونت بينالملل دانشاگاه عاودت
دهد.
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ب :دانشجویان:

 -1دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد يک بار و دانشجويان دوره دکتاري دو باار در طاول تحصايل
ميتوانند از کمکهزينه تا سقف مصوبات هيئت رئي ه برخوردار شوند .دانشجويان دکتري که پيشاتر
به فرصت مطالعاتي رفتهاند ،فقط يک بار از کمک هزينه برخوردار ميشوند دانشجويان ميتوانناد باا
توافق استاد راهنما هزينه بليت رفت و برگشت و ثبتنام خود را از محل اعتبار ويژه استاد تأمين کنند.
تبصرۀ 9ـ دانشجويان يرايراني شا ل به تحصيل در مقطع دکتري ميتوانند دو بار در طول تحصيل
از کمک هزينه معاونت بين الملل /پرديس /واحادهااي م اتقل تاا ساقف مصاوبات هيئات رئي اه
برخوردار شوند.
 -2دانشجويان مقطع دکتري پيوسته در رشته بيوتکنولوژي از نيم ال پنجم به بعد ميتوانند  3بار در
طول مدت تحصيل از کمک هزينه دانشگاه جهت شرکت در همايشهاي بينالمللي استفاده نمايند.
 -3دانشجويان نخبه و استعدادهاي درخشان عالوه بر کمک هزينه فوق ،امکان دريافت کمک هزينه
از دفتر استعدادهاي درخشان بر اساس مقررات را دارند .بديهي است دانشجويان مذکور بايد در برگاه
درخواست ،گواهي استعداد درخشان را به همراه ديگر مدارک به مشاوران بينالملل ارائه دهند.
 -4دانشجويان بورسيه فقط از مرجع بورسدهنده ميتوانند کمک هزينه دريافت کنند.
 -5به منظور تشويق دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري براي شرکت در کنفرانسهاي بينالمللاي
داخلي معتبر ،کمک هزينه از محل اعتبارات معاونت بينالملل (تا سقف مصوبات هيئت رئي ه) قابال
پرداخت است.
 -6دانشجويان تحصيالت تکميلي که براي اخذ رواديد به کشور ثالث سفر ميکنند ،تنها براي يک سفر از
کمک هزينه (تا سقف مصوب هيئت رئي ه) از محل اعتبارات معاونت بينالملل برخوردار ميشوند.
 -7دانشجويان تحصيالت تکميلي که جزء برندگان جشنوارههاي خوارزمي ،رازي ،فارابي ،ابان ساينا،
برگزيدگان جشنواره پژوهش ،و جشنواره بينالملل دانشاگاه باشاند ،مشاروط باه ايان کاه در زماان
استفاده ،دانشجوي شا ل به تحصيل در دانشگاه تهران باشند ،ميتوانند يک بار اضافي از ت اهيالت
معاونت بينالملل برخوردار شوند.
مادۀ  4ـ شیوه نامه:

اين آييننامهها در  13ماده و  26تبصره تادوين شادهاناد و در تااريخ  1396/3/8در هيئات رئي اه
دانشگاه تهران به تصويب رسيد و قابل اجرا است.

حمایت از رسالهها و
پایاننامههای دورههای
تحصیالت تکمیلی
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آییننامه حمایت از رسالهها /پایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه تهران
مقدمه

بهمنظور اعتالي سطح پژوهشي رساله ها /پاياننامههاي دورههااي تحصايالت تکميلاي در راساتاي
اهداف و سياستهاي سند چشم اناداز و برناماه هااي دوره اي دانشاگاه و در جهات رفاع م اائل و
مشکالت کشور و توسعه همکاريهاي علماي و پژوهشاي باين دانشاگاه و دساتگاههااي اجراياي و
صنعتي ،آيين نامه حمايت از رساله ها /پاياننامههاي دورههاي تحصيالت تکميلي با شرايط و ضاوابط
زير تدوين و اجرا ميشود:
ماده  -1اهداف:

 -1هدايت و بهرهبرداري از رساله ها /پاياننامههاي دورههاي تحصايالت تکميلاي در راساتاي حال
مشکالت کشور و استفاده از پتان يلهاي موجود دانشگاه
 -2کاربردي و قابل استفاده کردن نتايج حاصل از انجام رساله ها /پاياننامههاي دورههاي تحصيالت
تکميلي
 -3ارائه نتايج روشن و ملموس از انجام رساله /پايان نامه و نيز عرضه الگاوي مناساب جهات رفاع
مشکالت و معضالت کشور در همه زمينهها
 -4بهرهمندي از امکانات ،توانمندي و کمک هاي تکميلي سازمانها و دستگاههاي اجراياي در قالاب
حمايت از رسالهها /پاياننامههاي دورههاي تحصيالت تکميلي دانشگاه
ماده  -2موضوع رسالهها/پایاننامههای مورد حمایت دانشگاه:

موضوع رساله /پايان نامه بايد از بين اولويتهاي پژوهشي اعاالم شاده و منطباق بار برناماه جاامع
تحقيقات استاد راهنما که مراحل تصويب را گذرانده است باشد
ماده  -3مراحل و ضوابط انجام کار:

 -1-3انتخاب طرح پيشنهادي رساله /پايان نامه و تکميال فارم طارح حمايات از رساالههاا /پاياان
نامههاي دورههاي تحصيالت تکميلاي توساط دانشاجو و ارساال آن باه گاروه /معاونات پژوهشاي
تحصيالت تکميلي دانشکده واب ته به پرديس پاس از تايياد اساتاد راهنماا باا رعايات مااده  2ايان
آييننامه و ضوابط آموزشي دورههاي تحصيالت تکميلي
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 -2-3بررسي موضوع رساله /پايان نامه همراه با فرم درشوراي گروه /پژوهشي تحصايالت تکميلاي
دانشکده واب ته به پرديس براي تصويب و تاييد انطباق طرح با برنامه جامع تحقيقات استاد راهنما
 -3-3ارسال طرح پيشنهادي مصوب به معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل
 -4-3صدور ابال يه طرح به عنوان استاد راهنماي اول و ارسال رونوشت به ح ابداري واحاد باه منظاور
پرداخت  ٪100اعتبار طرح توسط معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل
 -5-3اين طرحها نياز به اعالم اختتام ندارند.
 -6-3اطالعات طرح ميبايد در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري ( )RTISثبت شود.
تبصره :هزينه انجام شده از محل اعتبار اين طرحها به منزله هزينه قطعي ميباشد.
نمودار مراحل انجام کار
انتخاب طرح پيشنهادي رساله /پاياننامه و تکميل فرم حمايت از رساله /پاياننامه
توسط دانشجو با تاييد استاد راهنما

شوراي گروه آموزشي /پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکده واب ته به پرديس
رد طرح
تاييد طرح

معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل/
واحد پژوهشي م تقل

صدور ابال يه و تصويب طرح به عنوان استاد راهنما

پرداخت کل اعتبار طرح به استاد راهنما براي هزينههاي يرپرسنلي رساله /پاياننامه
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ماده  -4ضریب حمایت مالی:

 -1-4ضريب حمايت مالي از رسالهها /پاياننامههاي دورههاي تحصيالت تکميلي بر اسااس جادول
زير ميباشد:
گروه علمي

پايان نامه کارشناسي ارشد

رساله دکتري

علوم ان اني

1/5

4

علوم اجتماعي و رفتاري

1/5

4

علوم پايه

4/5

12

فني

4/5

12

معماري و هنر

4/5

12

کشاورزي

4/5

12

دامپزشکي

4/5

12

 -2-4مبلغ پايه حمايت مالي از رساله ها /پاياننامهها با توجه به اعتبارات پژوهشي تخصايص يافتاه،
هر ساله توسط معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم ميشود.
 -3-4در صورتي که نتايج رساله /پايان نامه به صورت مقاله در نشريات معتبر بينالمللاي و ياا ثبات
اختراع ،اکتشاف ،آثار بديع هنري ثبت شده ،ارائه نظرات نوين ،کارآفريني و محصول محوري منتشار
گردد ،مطابق آيين نامه تشويق دستاوردهاي پاياننامههاي دورههاي تحصيالت تکميلي مورد تشاويق
قرار ميگيرند.
ماده  -5نحوه پرداخت هزینه پایاننامه:

 -1-5پرداخت هزينه فقط بابت خريد مواد مصرفي ،نرم افزار ،کتاب ،لوازم آزمايشگاهي ،جمع آوري و
آناليز اطالعات و ساير هزينههاي ير پرسنلي مرتبط با پاياننامه ميباشد.
 -2-5ميزان حمايت مالي تعيين شده بر اسااس ضاوابط مااده  4ايان آياينناماه از طرياق معاونات
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پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل به استاد راهنما پرداخت ميشود و ايشان موظف است آن را طبق
بند  1-5آييننامه براي هزينههاي ير پرسنلي مرتبط با پايان نامه دانشجو هزينه نمايد.
 -3-5کليه دانشجويان نوبت دوم مشمول حمايت اين آييننامه ميشوند.
ماده  -6ميزان حمايت مالي و نيز مقررات اجرايي پاياننامههايي که در قالب قرارداد با سازمانهااي
دولتي و خصوصي اجرا ميشود ،مطابق با شرايط و ضوابط پژوهشهاي کاربردي و توافق حاصاله باا
سازمان و دستگاه اجرايي مربوط خواهد بود.
اين آييننامه در  6ماده و يک تبصره در جل ه مورخ  1395/04/20کمي يون راهبردي برنامهريزي و
سياستگذاري پژوهشي دانشگاه مورد بازنگري قرار گرفته است و اصالحات انجام شده در جل ه مورخ
 1395/10/25به اطالع شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسيد.
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فرم طرح حمایت از رسالهها /پایان نامههای تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران
 -1مشخصات کلی رساله /پایاننامه:

عنوان رساله /پايان نامه به فارسي:

عنوان رساله /پاياننامه به انگلي ي:

پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل:

دانشکده واب ته/گروه:

مقطع تحصيلي:

رشته تحصيلي:

 -2مشخصات استاد راهنما:
نام و نام خانوادگي:

تلفن همراه:

گروه آموزشي /دانشکده:

مرتبه علمي:

آدرس پ ت الکترونيک:

 -3مشخصات دانشجو:

نام و نام خانوادگي:
آدرس پ ت الکترونيکي:

تلفن همراه:
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 -4چکیده رساله /پایاننامه:

 -5نظر گروه /معاونت پژوهشی تحصیالت تکمیلی دانشکده وابسته به پـردیس در مـورد
طرح پیشنهادی رساله /پایاننامه:

عنوان برنامه جامع تحقيقات استاد راهنما:

موضوع رساله /پايان نامه منطبق بر برنامه جامع تحقيقات استاد راهنما ميباشد.

بلي

خير

موضوع رساله /پايان نامه مرتبط با م ائل فر هنگي /رواني /اجتماعي دانشاجويان دانشاگاه تهاران
ميباشد٭ بلي خير
امضاي مدير گروه /معاون پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکده واب ته به پرديس
امضاي معاون پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل

٭در مواردي که موضوع رساله /پايان نامه مرتبط با م ائل فرهنگي /رواناي /اجتمااعي دانشاجويان
دانشگاه تهران ميباشد ،ن خه اي از فرم قبل از صدور ابال يه ،همراه با نامه رسمي معاون پژوهشاي
پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل براي بررسي و جذب حمايت مالي بيشتر براي طرح
در کميته پژوهشي ارتقاء سالمت رواني دانشجويان باه اداره کال برناماهريازي و نظاارت پژوهشاي
دانشگاه ارسال شود.
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فرم صدور ابالغ طرح حمایت ازرسالهها /پایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه تهران

سرکارخانم /جناب آقاي دکتر ...........................
عضو محترم هيئت علمي ...................................
(عناوين تمام اعضاي هيئت علمي که استاد راهنما ميباشند مطابق لي ت پيوست کر شود).
باسالم و احترام
بدينوسيله طرح حمايت از رساله /پايان نامه تحصيالت تکميلي سرکارعالي /جنابعالي (باا مشخصاات
اشاره شده در لي ت پيوست) براي اجرا ابالغ ميگردد .الزم به کر است که اعتبار طرح با صدور اين
ابال يه قابل پرداخت خواهد بود .بديهي است اعتبار پرداختي هر طرح به منظور انجام هزينههاي ير
پرسنلي رساله /پاياننامه مربوط ميباشد.

معاون پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل

رونوشت:
مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه
ح ابداري پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل
کارشناس يربط
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دستورالعمل اجرایی حمایت از رسالهها /پایاننامههای دکتری /کارشناسی ارشد مرتبط با
مسائل فرهنگی ،روانی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران
مقدمه

دانشگاه تهران در تالش است تا ضمن حفظ و ارتقاء جايگاه خويش در نظاام آماوزش عاالي کشاور،
شرايط بهينهاي نيز براي حفظ و توسعه سالمت در تمام ابعاد (ج ماني– رواني– اجتماعي و معنوي)
فراهم سازد .با اين توصيف ضروري است تا در گام نخ ت و با استفاده از ظرفيت بزر هيئت علمي
دانشگاه تهران ،اطالعات الزم و تحليلهاي کاربردي در اين زميناه جماعآوري گاردد .بادين منظاور
براساس سياست تصويب شده در شوراي سياستگذاري بهداشت رواني دانشجويان ،دانشگاه تهران در
صدد است تا از رسالههاي کارشناسي ارشد و دکتري در رشتههاي علوم ان ااني و علاوم اجتمااعي و
رفتاري حمايت کند .براساس پيش بينيهاي انجام شده ،معاونت پژوهشي دانشاگاه تهاران براسااس
محورهاي زير حمايتهايي را در قالاب "طارحهااي حمايات از پاياان ناماه تحصايلي دانشاجويان
تحصيالت تکميلي" به عمل خواهد آورد.
ماده  -1هدف

 -1استفاده از ظرفيت عظيم استادان و دانشجويان دانشگاه تهران در حل مشکالت دانشگاه
 -2ايجاد زمينههاي الزم براي کاربردي کردن علوم ان اني و اجتماعي و رفتاري مخصوصا در حاوزه
م ائل دانشجويان
ماده  -2محورهای پژوهشی

 -1بررسي عوامل موثر بر ايجااد ،توساعه و تاداوم آسايبهااي تحصايلي و رواناي – اجتمااعي در
دانشجويان
 -2بررسي ابعاد نظام جامع آموزشي سالمت محور در دانشگاه تهران
 -3نقش فضاي مجازي در ايجاد مشکالت رواني – اجتماعي – آموزشي
 -4نقش توسعه فعاليتهاي سالم فرهنگي در کاهش آسيبهاي رواني اجتماعي دانشجويان
 -5نقش عوامل کالبدي و محيطي در افزايش يا کاهش آسيبهاي رواني اجتماعي دانشجويان
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ماده  -3کمیته پژوهشی ارتقاء سالمت روانی دانشجویان
 -1-3وظایف:

بررسي و اظهار نظر تأييد يا رد در خصوص رسالهها /پاياننامههاي ارسالي از پرديسها /دانشکدههاي
م تقل /واحدهاي پژوهشي م تقل
 -2-3اعضا:

-

مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (رئيس جل ه)
دبير شوراي راهبري و سياستگذاري مشاوره و بهداشت روان دانشگاه
معاون پژوهشي دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي
سه نفر به پيشنهاد دبير شوراي راهبري و سياستگذاري مشاوره و بهداشت روان دانشگاه
سه نفر به پيشنهاد کمي يون راهبردي برنامهريزي و سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه

ماده  -4میزان و نحوه حمایت از دانشجویان

حمايت از رسالهها /پايان نامههاي تحصيالت تکميلي تاييد شده توسط کميته پژوهشي ارتقاء سالمت
رواني دانشجويان به ميزان تا چهار برابر حمايت معمول ،به تشخيص کميتة موضوع ماده  3ميباشد.
ماده  -5مراحل انجام کار:

-

-

تصويب طرح پيشنهادي رساله /پاياننامه در شوراي گروه /پژوهشي تحصيالت تکميلي دانشکده
واب ته به پرديس
ارسال طرح پيشنهادي رساله /پاياننامه به معاونت پژوهشي پارديس /دانشاکده م اتقل /واحاد
پژوهشي م تقل
ارائه طرح پيشنهادي رساله /پاياننامههايي که از نظر معاونت پژوهشي واحد ،مارتبط باا م اائل
فرهنگي رواني اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران ميباشند به کميته پژوهشاي ارتقااء ساالمت
رواني دانشجويان قبل از صدور ابال يه حمايت معمول و پيشنهاد ضريب حمايت
بررسي و اظهار نظر (تائيد يا رد) توسط کميته در مورد طرحهاي ارسالي و تعيين ضريب حمايات
در مورد طرحهاي تأييد شده
صدور ابال يه حمايت از رساله /پاياننامه تاييد شده توسط معاونت پژوهشاي پارديس /دانشاکده
م تقل /واحد پژوهشي م تقل
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 پرداخت اعتبار مصوب طبق ضوابط ماده  5آييننامه حمايت از رسالهها /پايان نامههاي دورههاايتحصيالت تکميلي پس از صدور ابال يه
 ارسال ن خه اي از پايانناماه /رسااله از طرياق معاونات پژوهشاي واحاد باه دبيرخاناه شاورايسياستگذاري مشاوره بهداشت روان دانشگاه (مرکز مشاوره دانشگاه)
تبصره :موضوع رساله /پاياننامههاي مورد حمايت ميبايد در چارچوب برنامه جاامع تحقيقاات اساتاد
راهنماي مربوط باشد
کليات اين دستورالعمل در  5ماده و يک تبصره بر اساس پيشانهاد شاوراي راهباري و سياساتگذاري
مشاوره و بهداشت روان دانشگاه در تاريخ1394/12/22به تصويب کمي يون راهبردي برنامهريازي و
سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه و در تااريخ  1395/09/13باه تصاويب شاوراي پاژوهش و
فناوري دانشگاه رسيده است و از تاريخ ابالغ به مدت يک سال قابل اجرا ميباشد.
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دستورالعمل انتشار دستاوردهای حاصل از رسالهها /پایاننامههای دانشجویان
دانشگاه تهران
مقدمه

دستاوردهاي حاصل از پايان نامه /رساله دانشجويان مطابق با مقررات موضوعه کشور از حمايتهااي
حقوقي برخوردار است و پديدآورنده يا دانشگاه مطابق با دستورالعمل يل حقوق انحصااري ماادي و
معنوي خود را اعمال مينمايند .الزم به کر است پاياننامه /رساله اي که در دانشگاه تهران تاليف و
دفاع شده است اثري حاصل از تالش استاد راهنما و دانشجو است کاه باا سارمايه ماادي و معناوي
دانشگاه تهيه شده و پديدآورنده يا دانشگاه و يا هر دو ميتوانند به شرح يال از مناافع آن بهارهمناد
شوند.
تعاریف

اثر :پايان نامه ،رساله ،مقاله ،فيلم و ...است که حاصل فکر و انديشه استاد و دانشجو بوده و مشامول
ماده يک قانون حمايت از مولفان و منصفان و هنرمندان مصوب  11348ميباشد.
اثر مشترک :اثري است که با همکاري دو يا چند نفر (استاد راهنما و دانشجو) بوجود ميآيد و ساهم
هر يک از افراد در خلق آن مي تواند قابل تميز يا يرقابال تمياز باشاد( .قابال تفکياک ياا يرقابال
تفکيک)
انتشار :ن خههايي از پاياننامه /رساله که به صورت چاپي يا الکترونيکاي در اختياار عماوم قرارماي
گيرد.
مقاله مستخرج از رساله :مقالهاي است که م تقيما از محتوي رساله استخراج شده است.
ماده  :1پايان نامه و رساله دانشجويي که زير نظر استاد /اساتيد راهنما انجام ميپذيرد اثار مشاترک
استاد /اساتيد راهنما و دانشجو بوده ،حقوق مادي آن متعلق به دانشگاه و حقوق معنوي آن متعلق باه
پديد آورندگان (دانشجو و استاد /اساتيد راهنما) ميباشد .با اين حال دانشگاه ميتواند راسا" اين قبيل
آثار را بر اساس مصوبات مربوط به صورت الکترونيکي /چاپي منتشر نمايد.
تبصره :1دانشگاه ميتواند حقوق مادي را به پديدآورندگان آثار واگذار نمايد.
 1ماده  1ا از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند " پديدآورنده" و به آنچه از راه دانش يا هنر و يا ابتکار آنان پديد ميآيد
بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان و يا ظهور و يا ايجاد آن به کار رفته " اثر" اطالق ميشود.
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ماده :2پايان نامه /رساله مشمول ماده فوق با کر نام استاد /اساتيد راهنما و دانشجو همراه باا کار
نام دانشگاه تهران روي جلد يا شناسه کتاب ميتواند به صورت کتاب منتشر شود.
تبصره  :2انتشار آثار به صورت کتاب با نام دانشجو بدون کر نام استاد /اساتيد راهنما منوط به اوال"
اخذ موافقت کتبي از استاد /اساتيد راهنما و درج نام ايشان در مقدمه کتاب به عنوان اساتاد راهنماا و
ثانيا" درج جمله" اثر حاضر برگرفته از پاياننامه /رساله دفاع شده در پارديس /دانشاکده ....دانشاگاه
تهران است" در يل صفحه شناسه کتاب است.
تبصره :3چنانچه کتاب منتشر شده حداقل  50درصد ن بت به پاياننامه /رساله تغييرکارده باشاد ،در
صورت تاييد استاد راهنما يا گروه مربوطه و تاييد کمي يونهاي تخصصي مارتبط در هيئات مميازه،
مشمول اين دستورالعمل نميشود.
ماده  :3انتشار مقاله م تخرج از پايان نامه /رساله توسط دانشجو منوط است به اوال" اخاذ موافقات
کتبي استاد /استادان راهنما و ثانيا" درج نام دانشگاه تهران در آن به عناوان آدرس م ائول مکاتباه
مقاله.
اين دستورالعمل مشتمل بر  3ماده و  3تبصره در جل اه شاماره  695ماورخ  1393/12/09شاوراي
پژوهشي فناوري دانشگاه به تصويب رسيد.

دستورالعملها و آییننامههای
طرحهای پژوهشی کاربردی
بخش اول :اسناد باال دستی
بخش دوم :مستندات سازمانی
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بخش اول :اسناد باالدستی
مصوبه ترک تشریفات مناقصه

دستورالعملها و آییننامههای طرحهای پژوهشی کاربردی

143

مصوبه معافیت قراردادهای پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
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بخشنامه مالیاتی موضوع ماده  86قانون اصالحی مالیاتهای مستقیم
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آییننامه تضمین معامالت دولتی
(شماره نامه/123402 :ت  50659هـ ،تاریخ)1394/09/22 :
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

هيات وزيران در جل ه  1394/08/24به پيشنهاد شماره  8451مورخ  1393/02/20سازمان ماديريت
و برنامهريزي کشور و به استناد ماده ( )6قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380
– و ماده ( )23قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب  -1351آييننامه تضمين معامالت دولتي را باه
شرح زير تصويب کرد:
ماده  :7براي انتخاب مشاور در کارهاي مطالعاتي ،طراحي ،مديريت طرح ،نظاارت ،اماور تحقيقااتي و
پژوهشي و امور نرم افزاري موضوع خدمات بند (ه) ماده ( )29قاانون برگازاري مناقصاات -مصاوب
 -1383تضامين به صورت زير است:
الف -تضمین انجام تعهدات

تضمين انجام تعهدات ،بعد از ابالغ انتخاب مشاور ،يا ابالغ آمادگي براي انعقاد قرارداد ،بايد به ميازان
پنج درصد مبلغ قرارداد ح ب مورد طبق مهلت تعيين شده در اسناد درخواست پيشنهاد ،توسط وي به
دستگاه اجرايي تحويل گردد .مهلتهاي داوطلب براي ارائه تضمين انجام تعهدات و امضااي قارارداد
بايد در اسناد ارجاع کار تصريح شود .مهلت کارفرما در امضا و ابالغ قرارداد حاداکثر تاا پاياان مادت
اعتبار پيشنهادها است.
ب -تضمین پیش پرداخت

مبلغ پيش پرداخت در کارهاي مطالعاتي ،طراحي ،مديريت طرح ،امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور نرم
افزاري در صورت درخواست مشاور معادل بي ت و پنج درصاد مبلاغ اولياه قارارداد (هماان مرحلاه)
ميباشد ،که بايد بدون ک ر ک ورات قانوني و در ازاي ضمانتنامه به دستگاه اجرايي ،پرداخت شاود.
براي خدمات مربوط به دوره ساخت و تحويل (نظارت عاليه و کارگاهي) معادل ده درصد مبلاغ اولياه
قرارداد همان مرحله ميباشد که بايد بدون ک ر ک ورات قانوني و در ازاي ضمانتناماه باه دساتگاه
اجرايي پرداخت شود.
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پ -سپرده حسن اجرای کار

بابت ح ن اجراي کار معادل ده درصد از هر پرداخت ک ر و به ح اب سپرده واريز مايشاود .مباالغ
نقدي سپرده ح ن اجراي کار در ازاي ارائه ضمانتنامههااي موضاوع مااده ( ،)4باه طارف قارارداد
(مشاور) بازگردانده ميشود .آزاد سازي تضامين انجاام تعهادات و ح ان اجاراي کاار ،تاابع شارايط
قراردادي است.
جدول شماره  -7مبلغ تضمین خرید خدمات مشاوره

موضوع تضمين
تضمين انجام تعهدات
تضمين پيش پرداخت
سپرده ح ن اجراي کار

مطالعاتي ،طراحي ،پژوهشي ،نرم افزاري
نظارت عالي و کارگاهي

ميزان
پنج درصد
بي ت و پنج درصد
ده درصد
ده درصد

تضامين قابل قبول مشاور ميتواند يک يا ترکيبي از ضمانتنامههاي ماده ( )4باشد.
تبصره ماده  :7مصوبه شماره /123402ت 50659ها مورخ  1394/09/22هيات وزياران در خصاوص
آييننامه تضمين معامالت دولتاي :در قراردادهااي پژوهشاي و تحقيقااتي دساتگاههااي اجراياي باا
دانشگاهها و موس ات پژوهشاي و آموزشاي دولتاي ،ارائاه ضامانتناماه کتباي باا امضااي روسااي
دانشگاهها ،موس ات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز است .در صاورت عادم انجاام تعهادات
موضوع ضمانتنامه ياد شده ،وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل کشور) مکلف اسات باا
درخواست دستگاههاي اجرايي و تاييد سازمان مديريت و برنامهريزي کشاور مبلاغ ضامانتناماه را از
محل موجودي ح اب درآمد اختصاصي دانشگاهها به دستگاه اجرايي ينفع م ترد نمايد.
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صالحیت انجام فعالیتهای پژوهشی
(شماره نامه  3/10691مورخ )1386/11/26

جناب آقای دکتر موسوی موحدی
معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

با سالم
احتراما بازگشات باه ناماه  140/129938ماورخ  1386/10/12در خصاوص موافقات قطعاي انجاام
فعاليتهاي پژوهشي ،به استحضار ميرساند نظر به قدمت و جامعيات دانشاگاه تهاران ،آن دانشاگاه
صالحيت فعاليتهاي پژوهشي را دارد.

با آرزوی توفیقات الهی
سید حسن قدسی پور
مدیرکل دفتر بررسی و ارزیابی پژوهشی

150

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

بخش دوم :مستندات سازمانی
دستور العمل نحوه واگذاری امور اجرایی پژوهشهای کاربردی به
پردیسها ،دانشکدههای مستقل و مؤسسات پژوهشی
در راستاي سياستهاي دانشگاه در نظام تحول ساختار اداري و سازماني و به منظاور فاراهم نماودن
شرايط واگذاري امور اجرايي پژوهشهاي کاربردي دانشگاه به واحدها ،دساتورالعمل نحاوه واگاذاري
امور اجرايي قراردادهاي پژوهشي کاربردي توساط پارديسهاا ،دانشاکدههااي م اتقل و مؤس اات
پژوهشي به شرح يل تدوين و از تاريخ ابالغ قابل اجرا ميباشاد .باديهي اسات انعقااد قراردادهااي
کاربردي جديد صرفأ با رعايت مفاد اين دستورالعمل انجام خواهد شد.
الف -ضوابط واگذاری امور اجرایی پژوهشهای کاربردی به پـردیسهـا ،دانشـکدههـای
مستقل و مؤسسات پژوهشی

 -1کليه قراردادهاي پژوهشهاي کاربردي بر اساس ضوابط حقوقي و مالي دانشگاه توسط رئيس ياا
معاون پژوهشي پرديس ،دانشکده و مؤس ه پژوهشي تنظيم و امضا ميگردد.
 -2قراردادها ميباي ت شامل مشخصات طرفين قرارداد ،عنوان ،مدت ،مبلغ ،موضوع و شرح عمليات
خدمات قرارداد بوده و موضوع قرارداد با شرح خدمات فني آن مطابقت داشته باشد.
 -3کليه واحدها با تنظيم ،امضاء و مبادله موافقتنامه داخلاي اجاراي قارارداد را دقيقاأ مطاابق شارح
خدمات مربوط به اعضاي محترم هيئت علمي بعنوان مجري ابالغ مينمايند (نمونه پيوست).
 -4واگذاري قراردادها صرفا به اعضاي هيئت علمي داراي حکم پيماني ،رسمي آزمايشي و يا رسامي
دانشگاه تهران صورت خواهد پذيرفت ،در ساير موارد با تاييد رييس واحد قابل انجام است.
 -5گزارش پيشرفت کار مرحلهاي و نهايي ،طبق برنامه زماني مندرج؛ بايد توسط رياست ياا معاونات
پژوهشي هر واحد به دستگاه اجرايي طرف قرارداد ارسال گردد.
 -6در صورت تقاضاي کارفرما ارائه هرگونه ضمانت جهت انجام تعهدات قرارداد به کارفرما صرفا باه
صورت ارائه ضمانتنامه کتبي با امضاء رياست دانشگاه ميباشد که تهيه و تنظيم آن توسط هر واحد
صورت پذيرفته و با تاييد حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه جهت امضاء رياست دانشگاه ارسال خواهد شد.
 -7کليه مکاتبات مورد نياز با دستگاههاي طرف قرارداد توسط رئيس يا معاون پژوهشي واحاد قابال
انجام ميباشد( .واحدها ميتوانند جهت ت هيل و ت ريع در انجام مکاتبات اداري ،از نامههااي آمااده
شده تيپ که پيوست ميباشد استفاده نمايند).

دستورالعملها و آییننامههای طرحهای پژوهشی کاربردی

151

 -8پرديسها ،دانشکدههاي م تقل و مؤس ات پژوهشي ،باي تي با واحادهاي ح اابداري مربوطاه،
جهت پيگيري و طي مراحل امور دريافت مفاصا ح اب از ساازمان تاأمين اجتمااعي و فرآيناد ماالي
مربوط به بخش قراردادهاي کاربردي هماهنگي الزم را انجام دهند.
 -9ک ر باالسري توسط واحدهاي منعقدکننده قرارداد بر اساس مصوبات شوراي دانشگاه قابل انجام
ميباشد در خصوص قراردادهاي منعقده توسط واحدها  60درصد از باالسري مک وره به عنوان درآمد
اختصاصي به واحد مربوطه و  40درصد باقيمانده آن به حاوزه معاونات پژوهشاي دانشاگاه پرداخات
خواهد شد .در خصوص قراردادهاي بينالمللي و متمرکز (با توجه به عقد قرارداد در حوزه ستادي) اين
ن بت برعکس خواهد بود.
 -10پرديسها ،دانشکدههاي م تقل و مؤس ات پژوهشي موظفناد پاس از عقاد قارارداد پژوهشاي
کاربردي يک ن خه و يا رونوشتي از قرارداد منعقده را به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال نمايند.
ب  -وضعیت قراردادهای در دست اجرا

 -1امور اجرايي کليه قراردادهاي منعقده اي که تا پايان قارارداد حاداکثر داراي  6مااه مادت اعتباار
باقيمانده ميباشند همچون روال گذشته توسط معاونت پژوهشي دانشگاه انجام خواهد شد.
 -2مديريت اجرايي قراردادهاي منعقده با بيشتر از  6ماه اعتباار زمااني ،درصاورت موافقات و تايياد
کارفرما به پرديسها ،دانشکدههاي م تقل و مؤس ات پژوهشي يربط واگذار ميگردد.
ج  -بخش برنامهریزی و نظارت و ارزیابی:

 -1برنامه ريزي الزم جهت ارتقاء کمي و کيفي ،بهبود و توسعه اجرايي پژوهشهاي کاربردي توساط
حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه صورت ميپذيرد.
 -2سياستگذاري ،تدوين ضوابط و معيارهاي عقد قراردادهااي پاژوهشهااي کااربردي در دانشاگاه
توسط حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه انجام ميشود.
 -3انعقاد قراردادهاي بينالمللي و متمرکز ح ب مورد توسط معاونت پژوهشي دانشگاه و با همکاري
معاونت بين الملل دانشگاه صورت ميگيرد.
 -4انعقاد تفاهمنامههاي کالن همکاري مشترک با دستگاهها و ساازمانهاا و نهادهاا توساط حاوزه
معاونت پژوهشي دانشگاه انجام ميپذيرد.
 -5نظارت بر ح ن اجراي اين دساتورالعمل و نحاوه و مکاانيزم اجراياي نماودن آن برعهاده حاوزه
معاونت پژوهشي دانشگاه ميباشد.
اين دستورالعمل در جل ه مورخ  1389/9/29هيئت رئي ه دانشگاه مطرح و باه تصاويب رسايده و از
اين تاريخ الزماالجراست.
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بخشنامه لزوم بررسی کارشناسی قراردادهای کاربردی
(شماره نامه ،140/339409 :تاریخ)1395/11/13 :

با عنايت به اهميت و ضرورت دقت در عقد قراردادهاي پژوهشي کاربردي به ويژه م اائل حقاوقي و
مالي آنها و با توجه به برخي مشکالت به وجود آمده در تعدادي از قراردادهاي پژوهشاي کااربردي از
جمله م ائل مربوط به بيمه تأمين اجتماعي ،ماليات و سااير ماوارد ،خواهشامند اسات قبال از عقاد
قراردادهاي کاربردي توسط حوزه پژوهشي آن واحد يا مؤس ات تابعه ،دستور فرمائياد ماتن قارارداد
توسط کارشناسان محترم پژوهشي آن واحد دقيقا مورد بررسي قرار گرفتاه و پاس از رفاع اشاکاالت
احتمالي با هماهنگي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ،ن بت به عقد قرارداد اقدام گردد .بديهي اسات
کما في ال ابق کارشناسان حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه در صورت نياز آموزشها و راهنماييهااي
الزم را به کارشناسان محترم واحدهاي صف ارائه خواهند نمود.
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نحوه صدور ضمانتنامه قراردادهای منعقده توسط واحدهای صف
(شماره نامه ،140/48355 :تاریخ)1396/02/25 :

با عنايت به تبصره يل ماده  7آئين نامه تضمين معاامالت دولتاي (تصاويبناماه شاماره /123402
ت  50659ه مورخ  ) 1394/09/22به استحضاار مايرسااند در قراردادهااي پژوهشاي و تحقيقااتي
دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و مؤس ات پژوهشي و آموزشي دولتي ،ارائه ضمانتناماه کتباي باا
امضاي رؤساي دانشگاهها ،مؤس ات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد مجاز ميباشد .لذا مايباي ات
به منظور اجرايي نمودن مفاد قراردادهااي پژوهشاي کااربردي منعقاده فيماابين واحادهاي مختلاف
دانشگاه و سازمانها و دستگاههاي اجرايي صدور ضمانتنامههاي ح ن انجام کار ،انجاام تعهادات و
پيشپرداخت به صورت متمرکز و از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه صورت پذيرد .خواهشمند اسات
دستور فرمائيد در خصوص صدور ضمانتنامه هاي فاوق االشااره مرباوط باه قراردادهااي کااربردي
منعقده ،موضوع به صورت مکتوب توسط معاون پژوهشي واحد منعقد کننده قارارداد و پاس از اباالغ
طرح و ارائه م تندات الزم به اين اداره کل منعکس شده تا اقدامات آتي باراي صادور ضامانتناماه
مربوطه از طريق حوزه پژوهشي دانشگاه صورت پذيرد.
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آییننامه دریافت باالسری طرحهای تحقیقاتی کاربردی
هدف

اين آييننامه به منظور ت هيل در انجام امور اداري طرحهاي تحقيقاتي کاربردي و افزايش تعداد اين
طرحها و همکاري دانشگاه با ديگر وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و يا يردولتي و همچنين از بين
بردن موانع موجود براي ايجاد ارتباط اساتيد دانشگاه با جامعه و پشاتيباني محققاين تنظايم گردياده
است که به شرح زير ميباشد:
 -1حداکثر باالسري از طرحهاي تحقيقاتي کاربردي 10درصد از اعتبارات آن طرح ميباشد ( 5درصد
دانشگاه (2/5درصد پژوهشي 2/5درصد اداري و مالي) و  5درصاد دانشاکده (2/5درصاد دانشاکده و
2/5درصد گروه آموزشي).
 -2به منظور تشويق محققين ،طرحهاي تحقيقاتي کاربردي داراي مقاله در مجالت معتبر به ازاي هر
مقاله و براي هر دو ميليون تومان قرارداد مبلغ يک ميليون ريال از طرف معاونت پژوهشي به محقاق
اهدا خواهد شد.
 -3معادل  50درصد (پنجاه درصد) هزينههاي انجام شده براي تجهيزات و نشريات و اقاالم سارمايه
اي (تا سقف کل ميزان باالسري) از باالسري ک ر خواهد شد.
 -4قراردادهاي کاربردي طبق سنوات گذشته ،در دانشگاه و دانشاکده منعقاد خواهاد گردياد ،لايکن
بودجه طرح مطابق مفاد قراردادهاي يربط و از طريق دستگاههاي اجرايي فقط باه ح ااب يرقابال
برداشت خزانه داري شماره  90080معاونت پژوهشي دانشگاه واريز ميگردد.
بديهي است نماينده هر دانشکده به همراه تصوير قرارداد منعقاده و فايش واريازي وجاه مرباوط باه
ح اب ياد شده ،به معاونت پژوهشي مراجعه و ن بت به دريافت اعتبار مربوطه پس از ک ر باالساري
دانشگاه ،اقدام نمايند.
 -5ميزان ماليات مقرر که به طرحهاي تحقيقاتي کاربردي ح ب مقاررات تعلاق مايگيارد از بحاث
باالسري جدا بوده و به صورت جداگانه مدنظر واقع ميگردد.
 -6اين آييننامه در  6بند به تاريخ  1382/5/6مورد تصويب هيئت رئي ه دانشگاه قرارگرفت و جهت
اجرا به واحدهاي يربط ابالغ گرديد.
 در نهمين جل ه هيئت رئي ه دانشگاه در تاريخ  1386/3/21با حضور معااونين و مادير کال دفتاررياست دانشگاه مقرر گرديد با توجه به افزايش تقاضاي گرنت و نيز نياز روز افزون به خريد مجاالت
علمي خارجي و بانک هاي اطالعاتي ،باالسري قراردادهاي کاربردي پژوهشي منعقد شده با مؤس ات
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خارج از دانشگاه 2/5درصد افزايش يابد يعني ميزان باالسري به ميزان  12/5درصد در اختياار حاوزه
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه قرار گيرد.
با استناد به بند  1صورتجل ه مورخ  92/8/27هيئت رئي ه دانشگاه در خصاوص آئاين ناماه تعياين
باالسري طرحهاي کاربردي دانشگاه مقرر گرديد:
باالسري کليه واحدهاي دانشاگاه اعام از پارديسهاا و دانشاکده هااي م اتقل ،مراکاز تحقيقااتي،
پژوهشگاهها و پارک علم و فناوري دانشگاه  %12/5بوده و درصورت عقد قرارداد توسط حوزه معاونت
پژوهشي  %7/5از  %12/5به واحدهاي مربوطه و در صورت عقد قارارداد توساط واحادهاي دانشاگاه
 %10به واحد مربوطه و  %2/5باالسري به ستاد اختصاص مييابد.
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بخشنامه در خصوص گرنت طرحهای کاربردی ابالغشده به روسای مراکز
پژوهشی
(شماره نامه ،140/52477 :تاریخ)1396/02/30 :

همانگونه که م تحضر ميباشيد طرحهاي کاربردي منعقده با دستگاههاي اجراياي بار اسااس روال
معمول براي اجرا به اعضاي هيئت علمي به عنوان شخص حقيقي ابالغشده و مطابق باا آئاين ناماه
گرنت ،امتياز گرنت به مجري يا مجريان اختصاص مييابد .اما در مواردي که قرارداد جهت اجارا باه
رئيس يا مدير واحد پژوهشي به عنوان شخص حقوقي ابالغ ميگردد ،ضمن ک ر باالسري مصاوب
هيئت رئي ه دانشگاه ،امتياز گرنت به رئيس  /مدير واحد مربوطه تعلق نگرفته و در صورت همکااري
مجريان ديگر ،متناسب با درصد مشارکت مندرج در موافقتنامه داخلي و پاس از تايياد مادير پاروژه
(رئيس /مدير واحد) ،مجري /مجريان مرتبط مشمول اعطاي امتياز گرنت مربوطه خواهند شد.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران
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نکاتی در خصوص مفاصا حساب بیمه طرحهای پژوهشی
قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

مطابق بناد (و) بخاش دوم بخشانامه شاماره  14جدياد درآماد ساازمان تاامين اجتمااعي موضاوع
"دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانکاري و مهندسين مشاور (نحوه محاسبه و وصاول و صادور
مفاصاح اب)" و با توجه به مصوبه شماره  4112/1100مورخ  1378/04/02هيئات ماديره ساازمان
تامين اجتماعي ،احت اب حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و ح ابرسي به ترتيب زير خواهد
بود:
قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی

 -1در مواردي که قرارداد تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها يا مراکز علمي و يا موس ات واب ته باه
آنها به عنوان پيمانکار يا مجاري منعقاد مايشاود ،چنانچاه دانشاگاه ياا مراکاز ماذکور واب اته باه
وزارتخانهها باشد و طبق پرونده اي که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و يا اصال کارکنان آن مشامول
قانون تأمين اجتماعي نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهي بابت حاق بيماه قارارداد مفاصاا ح ااب
مربوط صادر ميشود.
 -2در مواردي که موس ات تحقيقاتي و پژوهشي واب ته به دانشگاهها يا ساير مراکز علماي دولتاي،
داراي شخصيت حقوقي م تقل باشند و همچنين در موس ات تحقيقاتي و پژوهشي بخش خصوصي
که داراي دفاتر قانوني ميباشند و آن را جهت ح ابرسي در اختيار سازمان قرار دهناد دفااتر قاانوني
مبناي محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي منعقده ميباشد .به ايان ترتياب چنانچاه طباق دفااتر
قانوني فاقد بدهي باشند صدور مفاصاح اب قراردادهاي آنها بالمانع خواهد بود.
 -3در مورد کليه اشخاص حقوقي فاقد دفاتر قانوني با توجه به استفاده از راياناه ،نارم افازار و باراي
انجام قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي قراردادهاي مزبور به طور کلي مکانيکي مح وب و حق بيمه
آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ  1370/01/24به ماخذ  7درصد محاسبه و وصول ميگردد.
 -4در مواردي که قرارداد تحقيق و پژوهش با شخص حقيقي (يک نفر يا چند نفر به صاورت دساته
جمعي) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصي کار تحقيقات و پژوهش و اجتناب ناپذير بودن مشاارکت
م تقيم خود شخص حقيقي به عنوان مجري در انجام کار (بدون توجه به ماهيت نيروي ان اني کاه
به کار گمارده ميشوند) چون شرايط مربوط به ماده  38قانون تامين اجتمااعي حاصال نمايگاردد از
شمول بيمه معاف و الزم است از محاسبه و مطالبه حق بيمه قراردادهاي مذکور بطور کلي خاودداري
و مفاصاح اب داده شود.

158

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 -5آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هايي که کارکنان آن مشمول قاانون حماايتي خااص
ير از تامين اجتماعي ميباشند در صورتيکه با انعقاد قرارداد با ساير مؤس ات ،وزارتخانه و سازمانها
اقدام به انجام کار بصورت پيمانکاري نمايند چنانچه ارگانهاي مذکور گواهي نمايند که کار موضاوع
قرارداد منحصرا توسط پرسنل رسمي آنها که مشمول قانون حمايتي خاص مايباشاند انجاام گرفتاه
است لزومي به محاسبه و وصول حق بيمه قراردادهاي آنها بر اساس تصويبنامه مذکور نخواهاد باود.
بديهي است اين قبيل پيمانکاران ميباي تي لي ت و حق بيمه کليه پرسانل روز مازد و يار رسامي
شا ل در اجراي پيمان را به سازمان ت ليم و پرداخت نمايند و صدور مفاصاح اب قرارداد مناوط باه
پرداخت حق بيمه آنان خواهد بود .در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعايات مااده  38قاانون تاامين
اجتماعي در مورد اين گروه از پيمانکاران نيز ميباشد.
به منظور ت هيل اجراي بندهاي فوق الذکر و پيرو بخشنامه  14جديد درآمد ،بخشانامه شاماره 14/8
مورخ  1391/10/16صادر شده اسات .در ايان بخشانامه اوال نحاوه محاسابه و مطالباه حاق بيماه
قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده في مابين دانشگاهها ،مراکاز علماي ،آموزشاي و پژوهشاي،
پارکهاي علم و فناوري ،مراکز رشد و شرکتهاي م تقر در آنها که داراي مجوز از وزارتاين علاوم،
تحقيقات و فناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ه تند ،ثانيا کر مصاديق عناوين پژوهشي و
تحقيقاتي و ثالثا مرجع تشخيص پژوهشي بودن قراردادهاي منعقده دانشاگاههاا و مراکاز تحقيقااتي
کشور تعيين شده است.
بديهي است اقدامات دانشگاه تهران در اين خصوص منوط به مقررات سازمان تامين اجتماعي و رويه
شعبههاي مربوطه خواهد بود.
جهت اخذ اطالعات تکميلي در خصوص نحوه محاسبه و ضرايب مربوط به بيمه طرحهاي پژوهشاي
به دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانکاري و مهندسين مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صادور
مفاصا ح اب) و بخشنامه  14جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي مراجعه گردد.
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خالصه ضرایب حق بیمه بر اساس نوع قرارداد به شرح جدول زیر میباشد:

جدول طبقهبندي قراردادها و ضرايب حق بيمه آنها
سهم دانشگاه
سهم کارفرما
نوع قرارداد
الف :قراردادهاي عمراني
 3/6درصد ناخالص
 12درصد ناخالص
مشاوره اي
 1/6درصد ناخالص
 5درصد ناخالص
پيمانکاري (اجرايي)
ب :قراردادهاي ير عمراني
 7/8درصد ناخالص
مکانيکي (خدمات)
 16/7درصد ناخالص
ير مکانيکي (دستمزدي)
بدون پرداخت حق بيمه به شرط
ج :قراردادهاي پژوهشي و
ارائه مفاصا ح اب
عدم بدهي
تحقيقاتي
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دستورالعمل نحوه لحاظ نمودن قراردادهای منعقده با صندوق حمایت از
پژوهشگران کشور
(شماره نامه ،143/104084 :تاریخ)1395/04/26 :

در راستاي تشويق همکاران محترم هيئت علمي براي همکاري باا صاندوق حمايات از پژوهشاگران
کشور و مفاد بند  3مصوبه شوراي راهبردي مديران معاونت پژوهش و فناوري ماورخ ،1395/03/30
قراردادهاي شخصي اعضاي هيئت علمي منعقده با صندوق مذکور با ارائه درخواست کتبي ،پرداخات
( 12/5دوازده و نيم) درصد باالسري از ت هيالت طرحهاي کاربردي براي استفاده از اعتباار وياژه و
صدور تاييديه برخوردار خواهند شد.
متقاضيان محترم مي توانند پس از تکميل و ارسال فرم درخواست زيار باه انضامام تصاوير قارارداد،
تصوير گواهي اختتام طرح (در صورت اختتام) ،تصوير فيش  /چک دريافتي و تصاوير فايش واريازي
( 12/5دوازده و نيم) درصد باالسري کل مبلغ قرارداد (به ح اب شاماره 5225458914باناک ملات
شعبه دانشگاه با شماره شبا IR460120000000005225458914 :و شناسه وارياز  )1123از طرياق
اتوماسيون اداري اقدام نمايند.
مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

فرم درخواست:
مدیر کل محترم پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

با سالم و احترام
بدينوسيله م تندات يل مربوط به طرح پژوهشي اينجانب منعقده با صندوق حمايت از پژوهشاگران
کشور باا عناوان " ".............................................................................................................باه پيوسات
تقديم ميگردد .خواهشمند است دستور فرمايند ن بت به ثبت اطالعات در ساامانه و اعطااي امتيااز
گرنت اقدام مقتضي معمول گردد.
 تصوير قرارداد؛ تصوير فيش /چک دريافتي؛ تصوير فيش واريز  12/5درصد باالسري؛ -گواهي اختتام طرح.
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بخشنامه لغو مصوبه قراردادهای شخصی
(شماره نامه ،140/149046 :تاریخ)1394/06/15 :

با عنايت به بند  5مصوبه مورخ  1394/05/19هيئت رئي ه محترم دانشگاه ،بدينوسيله باه استحضاار
ميرساند موضوع نامه شماره  140/314041مورخ  1391/12/05در خصوص" نحاوه لحااظ نماودن
قراردادهاي پژوهشي منعقده شخصي اعضاي هيئت علمي دانشگاه "ملغي گرديده و از تاريخ تصويب
موضوع ،اقدامي در اين مورد در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه متصور نخواهد بود.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران
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بخشنامه اجرای پروژههای پژوهشی کاربردی توسط متخصصان و کارشناسان دانشگاه
(شماره نامه ،140/297383 :تاریخ)1395/10/11 :

با عنايت به بند  9مصوبه مورخ  1382/12/16هيئت امناي محترم دانشگاه در خصوص اعطاي مجوز
جهت اجراي طرحهاي پژوهشي کاربردي با دستگاههاي اجراياي کشاور و واگاذاري اجاراي آن باه
متخصصين و اعضاي محترم هيئت علمي و همچنين بر اساس بناد  7مصاوبه ماورخ 1395/03/24
شوراي راهبردي مديران معاونت پژوهشي دانشگاه موضوع استفاده از ظرفيت کارشناساان باهمنظاور
انجام پژوهشهاي کاربردي،بدينوسيله شرايط اجراي پروژههاي کاربردي توسط کارشناسان بهشارح
يل اعالم ميشود:
 -1داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد.
 -2دارا بودن سنوات خدمتي رسمي يا پيماني با حداقل  5سال سابقه کار.
 -3داشتن تخصص مرتبط با پروژه پژوهشي مورد نظر.
 -4دارا بودن گواهي يا م تند سابقه همکاري در اجراي طرحهاي پژوهشي.
 -5عدم تداخل وظايف جاري و سازماني اداري با زمان اجراي پروژه.
 -6اخذ موافقت از رؤسا يا مديران کل يربط و تأييد و انعقاد قرارداد در حوزه معاونت پژوهشي (براي
کارشناسان حوزههاي ستادي و مراکز و مؤس ات پژوهشي)
 -7اخذ موافقت از مدير يا معاون يربط و اطالع معاون مالي اداري و تأييد معاون پژوهشاي و انعقااد
قرارداد در واحد مربوطه (براي کارشناسان پرديسها و دانشکدههاي دانشگاه)
 -8اجراي طرح صرفا توسط مجري اصلي و امکان بکارگيري ساير همکاران ،بهعنوان همکار طرح.
بديهي است اجراي اين بخشنامه از تااريخ اباالغ و بار اسااس دساتورالعمل واگاذاري اماور اجراياي
پژوهشهاي کاربردي به پرديسها  /دانشکدههاي م تقل و مؤس ات پژوهشي مورخ 1389/09/29
ميباشد.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران
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آییننامه برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی در دانشگاه
ماده  :1مقدمه و اهداف

همايش علمي رويدادي است که در آن ،اعضاي هيئتعلمي دانشگاهها ،پژوهشاگران ،دانشاجويان و
ساير افراد عال قه مند به يک زمينه علمي خاص در طي يک ياا چناد روز گارد هام آماده ،باه ارائاه
مقاالت و بحث و تبادل نظر در زمينه مورد نظر ميپردازند .از آنجا که شرکت در همايشهاي علماي
سبب ارتقاء علمي ،افزايش انگيزه و القاء ايدههاي جديد به افراد ميگردد ،دانشگاه تهران ،کاه از ايان
پس «دانشگاه» ناميده ميشود ،از برگزاري چنين رويدادهاي علمي توسط دانشکدهها ،گروهها ،مراکز
پژوهشي و قطبهاي علمي دانشگاه و انجمنهاي علمي حمايت ميکند .ضمنا هر گونه همايشي که
دانشگاه صرفا محل برگزاري آن ميباشد و مداخله اي در برگزاري آن ندارد ،از شمول اين آيينناماه
خارج ميباشد.
ماده  :2تعاریف

 -1-2همايش علمي :هر گونه گردهمايي علمي و پژوهشي را که توسط صااحب نظاران و خبرگاان
رشتههاي مختلف تحت عنوان کنگره ،کنفرانس ،سمينار ،سمپوزيوم و  ...برگزار شود ،همايش علماي
مينامند.
 -2-2کنگره :بزرگترين نوع همايش علمي را گويند که ميتواند شامل مجموعاه اي از ماوارد يال
باشد.
 -3-2کنفرانس :رويدادي کوچکتر از کنگره که در آن تعداد زيادي از افراد در يک يا چند روز به ارائه
مقاالت خود در قالب شفاهي يا پوستري ميپردازناد .در کنفارانسهاا معماوال از افاراد سرشاناس و
شاخص به عنوان سخنران کليدي دعوت ميشود .معماوال کنفارانسهاا باه صاورت ادواري برگازار
ميگردند.
 -4-2سمينار :به سل له سخنرانيهاي معموال يک روزه اطالق ميشود که در آن صاحبنظران باراي
طرح يا بررسي يک يا چند موضوع تخصصي گرد هم ميآيند.
 -5-2سمپوزيوم :جل اتي است که صاحب نظران يک رشته ديدگاه خود را درباره يک موضوع واحاد
از منظرهاي مختلف ارائه نموده ،به بحث و تبادل نظر ميپردازند.
 -6-2نش ت علمي :جل ه اي است که با حضور جمعي از متخصصان صاحب نظر در يک عنوان علماي
خاص برگزار ميشود و در آن پيرامون يک موضوع خاص به بحث و تبادل نظر پرداخته ميشود.
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ماده  :3ساختار سازمانی همایش

ساختار سازماني همايش شامل کميتههاي راهبري و سياستگذاري ،کميته علمي و کميته اجراياي باا
ترکيب و شرح وظايف مشخص است.
"نش ت علمي" از داشتن اين ساختار سازماني م تثني است.
 -1-3کميته راهبري و سياستگذاري :شامل رئيس همايش ،دبير همايش ،دبيرعلمي ،دبير اجراياي و
سه نفر از افراد فعال در موضوع همايش ميباشد.
 -1-1-3رئيس همايش ،دبير همايش ،دبير علمي همايش و بيش از  % 50ساير اعضا بايد از اعضاي
هيئتعلمي دانشگاه باشند.
 -2-1-3وظايف
 تعيين خط مشي کلي همايش و تطبيق سمت و سوي هماايش باا سياساتهااي کلاي واحاد
پيشنهاد دهنده
 نظارت بر ح ن اجراي فعاليتهاي کميتههاي علمي و اجرايي
 تالش براي جذب منابع و حمايتهاي مالي از حاميان خارج از دانشگاه
 تعيين حق الزحمه عوامل اجرايي در چارچوب مقررات دانشگاه
 ارزيابي کيفي برگزاري همايش در قالب تکميل پرسشنامه
 ارائه گزارش نهايي پس از اتمام همايش به معاونت پژوهشي دانشگاه
 -3-1-3گروه /دانشکده /موس ه پژوهشي /قطب پيشنهاد دهنده برگزاري همايش ،اعضاي کميتاه
راهبري و سياستگذاري را در قالب تکميل پروپوزال برگزاري همايش تعيين مينمايند.
 -4-1-3احکام رئيس و دبير همايش از سوي معاون پژوهشي /رئيس دانشگاه صادر ميشود.
 -2-3کميته علمي :شامل دبيرعلمي و تعدادي از اعضاي هيئتعلمي ،متخصصان و صااحب نظاران
داخلي و خارجي در زمينه همايش ميباشد .تعداد اعضاي کميته علمي متناسب با حجم فعالياتهااي
همايش خواهد بود.
 -1-2-3حکم دبير علمي توسط رئيس همايش صادر ميشود.
 -2-2-3اعضاي کميته علمي به پيشنهاد دبير علمي و تصويب کميتاه راهباري و سياساتگذاري تعياين
ميشوند.
 -3-2-3وظايف
 تعيين اهداف ،زمينهها و چشم انداز علمي همايش
 مديريت داوري چکيده مقاالت و مقاالت کامل ارسالي براي همايش
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 تعيين سخنرانان کليدي
 مديريت علمي کارگاههاي آموزشي و علمي (در صورت وجود)
 برنامهريزي جل ات سخنرانيهاي کليدي ،ارائههااي شافاهي و پوساتري و کارگااههاا باا
هماهنگي کميته اجرايي
 مديريت علمي تدوين مجموعه مقاالت کنفرانس با هماهنگي کميته اجرايي
 ارائه گزارش م تمر به کميته برگزاري
 -3-3کميته اجرايي :شامل دبير اجرايي و اعضاي کميته اجرايي است.
 -1-3-3دبير اجرايي حکم خود را از رئيس همايش دريافت ميکند.
 -2-3-3اعضاي کميته اجرايي به پيشنهاد دبير اجرايي و تصاويب کميتاه راهباري و سياساتگذاري
تعيين ميشوند.
 -3-3-3وظايف
 راه اندازي دبيرخانه همايش و تشکيل ستاد اجرايي
 فراخواني و اطالع رساني از طريق راه اندازي پايگاه اينترنتي ،چا بروشور و پوستر و ارسال نامه
يا رايانامه
 مديريت امور مالي شامل امور حاميان ،ثبت نام ،نمايشگاه (درصورت وجود) و يره
 مديريت اجرايي کارگاههاي آموزشي و علمي (در صورت وجود)
 تشريفات (شامل پذيرايي ،اسکان شرکت کنندگان ير بومي و يره)
 برنامهريزي بازديدهاي علمي و فعاليتهاي فرهنگي جانبي (در صورت وجود)
 مديريت اجرايي تدوين مجموعه مقاالت همايش با هماهنگي با کميته علمي
 ارائه گزارش م تمر به کميته راهبري و سياست گذاري
ماده  -4سطح همایش

 -1-4همايش محلي :همايشي است که با شرکت صاحب نظران يک واحد جغرافيايي خااص (مثال
شهر ،شهرستان و  )...برگزار ميشود و معموال م ائل آن واحد را مورد بررسي قرار ميدهد.
 -2-4همايش ملي :همايشي است که با شرکت صاحب نظران از سراسر کشاور و باه زباان فارساي
برگزار ميشود و معموال م ائل خاص کشور را مورد بررسي قرار ميدهد.
 -3-4همايش بينالمللي :همايش بينالمللي قابل اطالق به همايشي است که تمامي شرايط زيار را
دارا باشد:
موضوع همايش بينالمللي بوده و شرکت کنندگان قابل توجهي از ساير کشورها در آن شرکت داشته باشند.
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در برگزاري همايش انجمنها يا سازمانهاي خارجي مشارکت داشته باشند.
کنفرانس به صورت دو زبانه (فارسي و انگلي ي) برگزار شود.
حداقل  % 20اعضاي کميته علمي از استادان و صاحب نظران ير داخلي باشند.
تبصره  :1در خصوص همايشهاي بينالمللي که مرتبط با ساير زباانهااي خاارجي مايباشاد زباان
رسمي همايش به ترتيب زبان فارسي و زبان مرتبط با حوزه مربوط است.
ماده  -5فرآیند اخذ مجوز برگزاری همایش

مراحل اخذ مجوز برگزاري همايش به شرح زير است:
 -1ارائه پيشنهاد (پروپوزال) برگزاري همايش از سوي دانشکده /گروه /مرکز پژوهشي  /قطب علمي
در قالب تکميل فرمهاي مربوط و ارائه آن به معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل
 -2بررسي مدارک بند  1توسط شوراي پژوهشي دانشکده م تقل  /پرديس و در صورت تصويب:
 -1-2چنانچه همايش در گروه نش ت علمي ،سمپوزيوم و سمينار محلي باشد ،صدور مجوز برگزاري
آن از سوي دانشکده م تقل /پرديس صورت ميگيرد.
 -2-2چنانچه همايش در گروه همايش ملي باشد ،پس از تصاويب پيشانهاد در پارديس /دانشاکده
م تقل ،موضوع به معاونت پژوهشي دانشگاه مانعکس و در صاورت تصاويب در شاوراي راهباردي
مديران معاونت پژوهشي ضمن صدور مجوز برگزاري و ابالغ آن به برگزارکنندگان ،احکاام رئايس و
دبير همايش توسط معاون پژوهشي /رئيس دانشگاه صادر خواهد شد.
 -3-2چنانچه همايش در گروه هماايش باينالمللاي باشاد ،پاس از تصاويب پيشانهاد در پارديس/
دانشکده م تقل ،موضوع به معاونت پژوهشي دانشگاه منعکس و در شوراي راهبردي مديران معاونت
پژوهشي مطرح و در صورت تصويب در اين شورا ،به هيئت رئي ه دانشگاه اعالم ميگردد .در صورت
تصويب در هيئت رئي ه دانشگاه احکام رئيس و دبير همايش توسط معاون پژوهشي /رئيس دانشاگاه
صادر خواهد شد .در اين نوع همايشها براي صدور مجوز بايد بر اسااس بخشانامه ابال اي از مرکاز
هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه وزارت علاوم ،تحقيقاات و فنااوري باه شاماره  15/88780ماورخ
 1393/05/25اقدام شود.
تبصره :2براي برگزاري همايشهاي ملي و بينالمللي به ترتيب بايد حداقل يک سال و دو سال قبال
از برگزاري ،مجوز برگزاري همايش اخذ شده باشد.
تبصره  :3تمامي همايشها بايد در سامانه اينترنتي مربوط به همايشهاي دانشگاه ثبت گردد.
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ماده  -6تسهیالت و حمایتهای دانشگاه

هرگونه حمايت مادي و معنوي دانشگاه از همايشهاي مورد بحث در اين آييننامه منوط به ثبات آن
در سامانه اينترنتي همايشهاي دانشگاه ،تاييد همايش و استفاده از آن سامانه است.
 -1-6حمايتهاي معاونت پژوهشي دانشگاه
 ايجاد زيرساخت الزم براي ثبت اطالعات همايش و ارزيابي
 امکان استفاده از زيرساختها ،پايگاه اينترنتي و لوگوي دانشگاه
 همکاري در جذب حمايتهاي مادي و معنوي از خارج دانشگاه
 حمايت مالي از همايش در چارچوب ضوابط و سياستهاي معاونت پژوهشي
 اقدام براي ک ب مجوز همايش از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در صورت لزوم
 -2-6حمايتهاي معاونت بينالملل دانشگاه
اقدام در خصوص ت هيل حضور شرکت کنندگان بينالمللي در همايش
ماده  -7کیفیت سنجی همایش

به منظور حفظ و اعتالي همايشها و صيانت از منزلات علماي دانشاگاه ،کلياه هماايشهااي ايان
آييننامه ،قبل ،حين و پس از همايش مورد ارزيابي دروني و بيروني قرار خواهند گرفت .اهم ماواردي
که در اين کيفيت سنجي مالک عمل خواهد بود به شرح يل است:
تعداد سخنرانان کليدي ،ادواري بودن همايش ،نوع و سطح همايش ،تعداد مقااالت ارساال شاده باه
همايش ،ميزان مشارکت انجمنهاي علمي داخلاي و خاارجي در برگازاري هماايش ،دانشاگاههاا و
پژوهشگاههاي حامي همايش ،نمايه شدن مقااالت هماايش از ساوي پايگااههااي علماي داخلاي و
خارجي ،انتخاب و چا مقاالت برگزيده همايش در ويژه ناماه مجاالت معتبار علماي ،کارگااههااي
آموزشي جنبي همايش ،درصد ارائه مقاالت به صورت شفاهي و پوستري ،نمايشگاه تخصصي جنبي
ماده  -8همکاری دانشگاه با سایر مراکز و انجمنهای علمی

دانشگاه مطابق مقررات خود در برگزاري همايشهاي علمي انجمنهاي علمي در دانشگاه ،مشاارکت
فعال خواهد داشت.
اين آييننامه شامل  8مااده و  3تبصاره درتااريخ  95/01/21در جل اه شاوراي پاژوهش و فنااوري
دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست.
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دستورالعمل استفاده از نشان (لوگو) دانشگاه در همایشها
مقدمه:

جايگاه علمي موس ات حمايت کننده ،از مهم ترين شاخصهاي علمي همايشها به شمار مايآياد و
درج نشان آن موس ات به منزله حمايت و تاييد هويت علمي همايش مايباشاد .از ايان رو شاوراي
پژوهش و فناوري دانشگاه ضوابط زير را به عنوان شرايط استفاده از لوگاو (نشاان) دانشاگاه مصاوب
نمود.
ضوابط تعیین شده:

 -1حداقل يک عضو هيئتعلمي مرتبط با موضوع از دانشگاه در شوراي سياستگذاري /کميته علماي
همايش حضور داشته باشد و يا برگزار کننده همايش باشد.
 -2رعايت شان دانشگاه در درج لوگو (نشان) در تراکت پوسترهاي تبليغاتي ،مکاتبات و ....
 -3اعالم موافقت گروه آموزشي /دانشکده و دانشکده م تقل /پرديس مرتبط باا موضاع هماايش در
خصوص عضويت در کميته علمي /شوراي سياستگذاري و استفاده از لوگوي دانشگاه.
 -4مجري /مجريان پيشنهاد دهنده داراي اعتبار علمي /دانشگاهي باشند.
 -5شوراي مديران پژوهشي دانشگاهها بر اساس م تندات بندهاي  3 ،1و  4اعالم نظر خواهد نمود.
 -6در صورتي که مجري /مجريان همايش بدون طاي مراحال فاوق اقادام باه اساتفاده از لوگاوي
دانشگاه نمايند ،موضوع جهت پيگرد حقوقي به دفتر حقوقي دانشگاه ارجاع ميشود.
 -7اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه م ئول اجراي اين مصوبه است.
 -8در صورتي که مجري يا مجريان ،متقاضي استفاده از لوگوي پارديس /دانشاکده م اتقل باشاند
مرجع صدور مجوز ،شوراي پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل ميباشد.
اين دستورالعمل در جل ه مورخ  1394/09/07شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب رسايد و
از تاريخ تصويب به مدت  2سال به صورت آزمايشي مالک عمل ميباشد.
بر اساس بند  12مصوبه شورای راهبـردی مـدیران معاونـت پـژوهش و فنـاوری مـورخ
 1394/11/19مسئولیت اجرای برگزاری همایشها به اداره کل پـژوهشهـای کـاربردی

واگذار شد.

فرمهای مکاتبات طرحهای
پژوهشی کاربردی
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تفاهمنامه تحقیقاتی
به منظور بهرهمندي دستگاههاي اجرايي و صنعتي کشور از توان علمي تحقيقاتي دانشاگاه تهاران در
جهت توسعه همه جانبه و شناسايي راههاي افزايش مشارکت در عرصههاي گوناگون تخصصي ،ايان
تفاهمنامه باشرايط زير بين سازمان /شرکت /موس اه  ..........................باه نماينادگي جنااب آقااي/
ساارکار خااانم  ...........................و معاوناات پژوهشااي دانشااگاه تهااران بااه نمايناادگي جناااب آقاااي
 ............................که در اين تفاهمناماه باه ترتياب  ................و دانشاگاه نامياده مايشاوند ،منعقاد
ميگردد.
الف  -کلیات:

ماده  - 1هدف از انعقاد اين تفاهمنامه ايجاد همکاري بين دانشگاه و  .........................در زميناههااي
علمي -پژوهشي و برگزاري انواع همايشها وکارگاههاي آموزشي با استفاده از امکانات طرفين ،اعام
از توانمنديهاي علمي ،تحقيقاتي ،نيروي ان اني و پشتيباني ميباشد.
ب – همکاریهای تحقیقاتی:

ماده  -2دانشگاه متعهد ميشود طرحهاي پژوهشي مورد نياز  .............را پس از تأييد و تأمين اعتباار
آنها اجرا نمايد.
ماده  -3طرفين نظرات و پيشنهادهاي مورد عالقه خود را به يکديگر اعالم و پس از بررسي و تبادل
نظر جهت اجرايي شدن موارد مورد توافق ،قراردادهاي الزم را منعقد مينمايند.
ماده  -4دانشگاه و  ................در خصوص برگزاري همايشهاي مشترک (دعوت از اساتيد و صااحب
نظران) و انتشار نتايج حاصل از آن همکاري ،اقدام خواهند نمود.
ماده  -5دانشگاه و  ................در مورد انتشار نتايج تحقيقات مشترک و ساير مطالب و منابع علمي بر
اساس ضوابط و مقررات جاري طرفين عمل خواهند نمود.
ماده  -6دانشگاه و  .................زمينههاي الزم جهت انجام بازديدهاي علماي و تحقيقااتي از مراکاز،
مؤس ات و آزمايشگاههاي متعلق به دانشگاه و  ..................را فراهم خواهند نمود.
ماده  -7دانشاگاه بعاد از بررساي اولوياتهااي تحقيقااتي  .....................ن ابت باه تهياه و ارساال
پيشنهادهاي اوليه (پروپوزال) مورد نظر اقدام خواهد نمود.
ماده  -8دانشگاه و  .................جهت انجام تحقيقات مورد نياز در قالاب حمايات از پاياان ناماههااي
دانشجويي کارشناسي ارشد و دکتري همکاري خواهند نمود.
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ج  -نحوه اجرا:

ماده  - 9به منظور نظارت ،ارزيابي و ح ن اجراي مفاد اين تفاهمنامه کارگروه متشاکل از دو نفار از
دانشگاه و دو نفر از  .....................تشکيل مي گردد .ايان کاارگروه ساه مااه يکباار گزارشاي از روناد
پيشرفت اجراي تفاهمنامه را به دانشگاه و  ....................ارائه مينمايند.
تبصره :حداکثر يک ماه پس از امضاء و مبادله تفاهمنامه نمايندگان دو طرف تعيين و به طرف مقابال
معرفي خواهند گرديد.
ماده  -10اجراي برنامهها و عمليات مورد نيااز در چاارچوب ايان تفااهمناماه براسااس برناماههاا و
روشهاي پيشنهادي کارگروه مشترک و در قالب قراردادهاي م تقل که براي هر مورد جداگانه تهيه
و تنظيم خواهد شد ،صورت ميگيرد.
ماده  -11به منظور تحقق اهداف اين تفاهمنامه جمعا اعتباري به ميزان  ......................ريال (بهعنوان
ظرفيت پايه همکاري) در مدت زمان اجراي تفاهمنامه در نظر گرفته ميشود که با موافقات طارفين
قابل افزايش بوده و صرف انجام قراردادهاي م تقلي که بين طرفين منعقد ميگردد خواهد شد.
ماده  -12اين تفاهمنامه از تاريخ ابالغ به مدت  ..................سال معتبر ميباشد که با توافاق طارفين
قابل تمديد خواهد بود.
ماده  -13اين تفاهمنامه در ( 13سيزده) ماده و يک تبصره در تاريخ  .......................و در دو ن خه که
هر يک به منزله ن خه اصلي تلقي ميگردد و داراي اعتبار واحد ميباشد به امضاي طرفين رسايده و
قابل اجرا ميباشد.
طرف تفاهمنامه

معاون پژوهشی دانشگاه تهران

172

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی کاربردی

موضوع:
.................................................................

برای پیشنهاد به:
.................................................................
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 -1خالصه اطالعات طرح پژوهشی

 -1-1عنوان طرح به زبان فارسي:
 -2-1عنوان طرح به زبان انگلي ي:
 -3-1نوع طرح :بنيادي  کاربردي



توسعهاي



 -4-1مدت اجراي طرح:
 -5-1اعتبارکل مورد درخواست:
 -6-1تاريخ پيشنهاد طرح:
بنيادي،بيني
تاريخ پيش
-7-1
طرح:محض که عمدتا فاقد نتيجه عملي فوري است.
اتمام است
پژوهشي
پژوهش
 پژوهش کاربردي ،پژوهشي است که نتايج حاصل از آن در رفع نيازها و مشکالت به کارآيد.
 پژوهش توسعه اي ،عموما متوجه نوآوري در فرايندها ،ابزارها و محصوالت است.
 -2اطالعات مربوط به مشخصات مجری اصلی طرح( :لطفاً درصورت امکان رزومه الصاق گردد).

نام و نام خانوادگي:
 -1-2درجات علمی و سوابق تحصیلی:

درجه تحصيلي رشته تحصيلي و تخصص نام دانشگاه نام کشور سال دريافت

نشاني محل کار:
نشاني منزل:
نشاني پ ت الکترونيکي:

تلفن:
تلفن:
تلفن همراه:
امضای مجری اصلی طرح:
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 -2-2سوابق شغلی و تجربی:
نام موس ه
سمت و نوع کار
رديف

شهر  -کشور

شروع و خاتمه فعاليت

 -3-2سوابق پژوهشی
 -1-3-2مقاالت چاپ شده:

عنوان مقاله

نام مجله

شماره

تاريخ انتشار

 -2-3-2طرحهای پژوهشی در دست اجرا یا اجرا شده توسط مسئول که مربوط به همین موضوع
میباشد.

عنوان

سمت در طرح

سال شروع

موس ه طرف قرارداد

وضعيت طرح

 -3-3-2سایر انتشارات یا طرحهای پژوهشی در دست اجرا یا اجرا شده توسط مسئول:

 -4-2مشخصات همکاران اصلی طرح:
رديف

نام و نام خانوادگي

نوع م ئوليت در طرح

درجه و رشتة تحصيلي

مرتبه علمي

امضا
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 -3مشخصات موضوعی طرح:

 -1-3عنوان طرح:

 -2-3بیان مسئله (شامل معرفی دقیق ابعاد و حـدود مسـئله ،روشـن نمـودن جنبـههـای
مجهول و مبهم)

 -3-3هدف انجام طرح ( اهداف اصلی و فرعی ):

 -4-3ضرورت انجام تحقیق:

 -5-3فرضیات یا سواالت تحقیق:

 -6-3خالصه طرح:

 -7-3کلید واژهها :لطفاً از میان متن فوق  10کلمه که از نکات اساسی طرح مـیباشـد را
انتخاب و در جدول ذیل منظور نمایید .

 -8-3سوابق مربوط به طرح درداخل و خارج از کشور ( بیـان مختصـر سـابقه تحقیقـات
انجام شده پیرامون موضوع):
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 -4مراحل اجرای طرح
برنامه زمانی

 -5جمع کل هزینهها:

– مبلغ هزينهها به تفکيک سالهاي اجراي طرح
نوع هزينه
هزينه نيروي ان اني (پرسنلي)
هزينه مواد و لوازم مصرف شدني
هزينه تجهيزات
هزينههاي م افرت
هزينههاي ديگر
جمع کل (ريال)
نام و نام خانوادگي مجري طرح:
تاريخ تکميل فرم:

جمع هزينهها

جمع کل (ريال)
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ارسال پیشنهاد طرح پژوهشی به دستگاههای اجرایی
جناب آقاي /سرکار خانم.....................................
مديرعامل /رئيس محترم ..................................
با سالم و احترام
بااه پيوساات يااک ن ااخه پيشاانهاد طاارح ارائااه شااده توسااط جناااب آقاااي /ساارکار خااانم
دکتر .....................................عضو محترم هيئت علمي اين دانشگاه با عنوان:
""..................................................................................................................

جهت استحضار ارسال ميگردد .خواهشمند است دستور فرمائيد اين اداره کل را از نتيجه بررسيهاي
به عمل آمده مطلع نمايند.
مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

-

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  .................عضو محترم هيئتعلمي  ............براي استحضار
روزانه  -ب ايگاني در پرونده پيشنهاد طرح پژوهشي کاربردي پرديس /دانشکده .................
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قرارداد تحقیقاتی  -کاربردی
اين قرارداد بين معاونت پژوهشي /مديرکل پاژوهشهااي کااربردي دانشاگاه تهاران باه نماينادگي
آقاي  ............................................................................که از اين پس به اختصار "دانشگاه" خواناده
مااااايشاااااود از ياااااکطااااارف و  ............................................باااااه نماينااااادگي آقااااااي
 ............................................................................که در اين قرارداد "کارفرمـا" خواناده مايشاود از
طرف ديگر با شرايط يل منعقد ميگردد.
ماده  )1موضوع:

موضوع عبارت است از................................................................................................................. :
مطابق شرح خدمات ضميمه /مربوطه
عنوان انگلي ي............................................................................................................................ :
ماده  )2مدت:

مدت اجراي اين قرارداد جمعا  .........ماه از زمان عقد قرارداد /ابالغ رسمي /تاريخ واريز پيشپرداخات
قرارداد توسط کارفرما ميباشدکه در صورت نياز و موافقت طرفين قابل تمديد خواهد بود.
ماده  )3مبلغ و نحوه پرداخت:

کل مبلغ اين قرارداد  ............................................ريال (باه حاروف  .......................................رياال) اسات
که از طرف کارفرما به ح اب شماره  18712067عهده بانک تجارت شاعبه ارديبهشات /ح ااب
شماره  5225458914با شناسه واريز  1123عهاده باناک ملات شاعبه دانشاگاه باه ناام معاونات
پژوهشي دانشگاه تهران به شرح زير پرداخت و اسناد مثبته آن در اختيار دانشگاه قرار ميگيرد.
 .........درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پيشپرداخت بعد از امضاي قرارداد.
 .........درصد از کل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش پيشرفت کار مرحله اول.
 .........درصد از کل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش پيشرفت کار مرحله دوم.
 .........درصد به عنوان ح ن انجام کار از کل مبلغ قرارداد پس از ارسال گزارش نهايي.
بديهي است مبلغ پيشپرداخت به تناسب درصد مبالغ مراحل بعدي از پرداختها ک ار تاا در نهايات
م تهلک گردد.
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تبصره :درصورتيکه به اقتضاء شرايط خدمات مندرج در مااده ( )1ايان قارارداد باا توافاق طارفين
افزايش يابد ،مبلغ قرارداد نيز به تناسب آن افزايش يافته و بهعناوان ماتمم ،ضاميمه قارارداد اصالي
ميگردد.
ماده  )4کسورات قانونی:

ک ورات قانوني اين قرارداد توسط دانشگاه ک ر و به ح اب مراجع يربط واريز ميگردد ،در يار
اينصورت کارفرما باي تي اسناد معتبر مربوطه را به دانشگاه تحويل نمايد.
ماده  )5تعهدات طرفین:
تعهدات دانشگاه:

الف) "دانشگاه" در چارچوب شرح خدمات قرارداد با استفاده از شيوههاي نوين علماي و تحقيقااتي
عمل نموده و نتايج حاصل از آن را در اختيار کارفرما قرار ميدهد.
ب) "دانشگاه" گزارشهاي پيشرفت کار مرحله اي و نهايي را طبق برنامه زمانبندي شده تهياه و
براي "کارفرما" ارسال مينمايد.
ج) "دانشگاه" اسناد حاصل از موضوع اين قرارداد را بدون هماهنگي کارفرما در اختياار يار قارار
نخواهد داد.
تعهدات کارفرما:

الف) "کارفرما" بايد مبلغ اين قرارداد را مطابق ماده ( )3در وجه "دانشگاه" پرداخت نمايد.
ب) "کارفرما"موظف است ت هيالت ،امکانات و اطالعات مرتبط با موضوع اين قرارداد را در اختيار
"دانشگاه" قراردهد.
ج) "کارفرما" موظف است نظر خود را پس از دريافت گزارشهاي مرحله اي و نهاايي ،حاداکثر تاا
 ......................روز /ماه اعالم نمايد .در ير اين صورت گزارشها از نظار "دانشـگاه" تأيياد شاده
تلقي ميگردد.
د)"کارفرما" موظف است پس از اتمام قرارداد خاتمه آن را باه صاورت مکتاوب باه "دانشـگاه"
اعالم نمايد.
ماده  )6حل اختالف:

کليه اختالفاتي که ممکن است بر اثر اجراي اين قرارداد و يا تعبير و تف ير مندرجات آن بين طارفين
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رخ دهد و قابل حل و فصل از طريق مذاکره و يا مکاتبه نباشد بايد به هيئت داوري متشاکل از ياک
نفر نماينده "دانشگاه" و يک نفر نماينده "کارفرما" و يک نفار داور ماورد قباول طارفين کاه از
کارشناسان رسمي دادگ تري با تخصص مورد نياز طرح ميباشد ،ارجاع گاردد و رأي هيئات ماذکور
براي طرفين الزم االجرا ميباشد.
ماده  )7مالکیت اسناد:
کليهگزارشهايي که به موجب اين قرارداد توسط "دانشگاه" تهيه ميشود متعلق باه "کارفرمـا"
ميباشد .عالوه بر اين در مقالهها و گزارشهاي علمي حاصل از اجراي اين قرارداد ناام "کارفرمـا"

نيز طبق مقررات "دانشگاه" درج ميگردد.
ماده )8نشانی طرفین:

کليه مکاتبات و مراسالت طرفين در طول اعتبار اين قرارداد به نشانيهاي يل ارسال خواهد شد.
بديهي است در صورتي که تغييري در نشاني هر يک از طرفين ايجاد شاود باياد بالفاصاله کتباا باه
طرف مقابل اعالم گردد.
دانشگاه :خيابان انقالب اسالمي ،خيابان  16آ ر ،پرديس مرکازي دانشاگاه ،طبقاه فوقااني باشاگاه
کارکنان دانشگاه ،معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.
تلفن ....................................... :نمابر............................................... :
کارفرما.............................................................................................:
تلفن ....................................... :نمابر............................................... :
ماده  )9قانون حاکم بر قرارداد:

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسالمي ايران بوده و در  9مااده و ياک تبصاره و
سه ن خه که تمام آنها حکم واحد دارند از تاريخ امضاء طرفين قابل استناد ميباشد.
نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی نماینده دانشگاه

تاریخ

تاریخ

امضا

امضا
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موافقتنامه داخلی
اين موافقتنامه در چارچوب قارارداد شاماره  .........................ماورخ  .....................فيماابين دانشاگاه
تهران و  ،.............................بين جناب آقاي /سرکار خانم دکتار  ،...............کاه از ايان پاس در ايان
موافقتنامه به اختصار مجری ناميده ميشود از يک طرف و اداره کل پژوهشهاي کاربردي دانشاگاه
تهران به نمايندگي جناب آقاي دکتر  .....................................که به اختصار اداره کل ناميده مايشاود از
طرف ديگر؛ در تاريخ  ...............با شرايط مندرج يل منعقد ميگردد.
ماده  )1موضوع:

سرپرستي و م ئوليت اجرايي و علمي طرح تحقيقاتي با عنوان:
« » ..........................................................................................................................................
که با امضاي اين موافقتنامه م ئوليت اجراي طرح مذکور از طرف اداره کل به مجري واگذار ميگردد.
ماده  )2مدت:
مدت الزم براي انجام مراحال مختلاف طارح  ...............مااه /روز مطاابق مادت منادرج در قارارداد
فوقالذکر ميباشد.
ماده  )3تعهدات مجری:
الف) دقت عمل درتهيه گزارشها و صحت مباني علمي آنها بر اساس آخرين روشهاي علمي.
ب) ارائه به موقع گزارشهاي پيشرفت کار مرحلهاي و نهايي به تعاداد ن اخههااي اعاالم شاده در
قرارداد اصلي به ادارهکل.
ج) تهيه و تدوين برنامه زمانبندي شده جهت اجراي طرح مذکور و رعايت پيشرفت کاار بار اسااس
برنامه تنظيم شده.
د) استفاده از کارشناسان متخصص دانشاگاه در خاارج از وقات اداري و سااير متخصصاين در قباال
پرداخت حق التحقيق متعارف در خصوص انجام امور مربوط به طرح تحقيقاتي محوله.
ه) انجام هماهنگي و انعکاس به موقع م ائل و مشکالت اجرايي قرارداد اصلي به کارفرماا از طرياق
ادارهکل.
و) رعايت اصول اخالق علمي و حرفه اي و پايبندي به ضوابط کاري.
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تبصره  )1ارائه مجوز کارفرما در موارد ثبت اختراع ،چا کتاب ،مقاله و ساير موارد.
ز) تعهد معرفي جايگزين (عضو هيئتعلمي دانشگاه تهران) در صورت عدم امکان انجام اماور پاروژه
بيش از يک ماه به هر دليلي (فرصت مطالعاتي ،مرخصي و  )....به منظور جلوگيري از ايجاد وقفه در
پيشرفت کار.
ح) ارائه به موقع اسناد مثبته تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات قرارداد.
ط) ارائه م تندات قرارداد و گازارش نهاايي باه صاورت لاوح فشارده باه منظاور اساتفاده از آن در
جشنوارهها و نمايشگاهها.
ي) شرکت درجل ات معرفي و دفاع طرح در صورت نياز و درخواست کارفرما و يا اعالم ادارهکل.
ک) تالش براي ارتقاي کيفي کار به منظور حفظ حرمت و اعتبار علمي دانشگاه و همکاران طرح.
ل) پذيرش تمامي تعهدات مالي قرارداد منعقده با کارفرما.
م) اعالم مکتوب لي ت کامل همکاران پروژه به واحد ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي و پاذيرش و
تقبل پرداخت حقالتحقيق آنان.
ن) هماهنگي و توافق مالي الزم با واحدهاي داراي امکانات و تجهيزات قابل استفاده در طرح.
س) پذيرش و تقبل تمامي تعهدات و تضمينهاي ارائه شده به کارفرما از سوي دانشگاه.
ع) تعهد پرداخت تمامي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي (پرداخت بيمه همکااران ،رديافهااي يار
پژوهشي و  )...در خصوص صدور مفاصاح اب پروژه.
ف) هزينهکرد اعتبارات مرحله اي طرح متناسب با پيشرفت کار با همکاري ادارهکل.
ماده  )4تعهدات ادارهکل:

الف) صدور معرفينامههاي الزم براي ارائه به دستگاههاي مرتبط به منظور تهيه اسناد ،مدارک ،آماار
و نقشههاي مورد نياز در صورت درخواست مجري.
ب) پيگيري دريافت اق اط طرح مطابق مفاد مندرج در قرارداد اصلي از کارفرما.
ج) پرداخت به موقع وجوه دريافتي از کارفرما پس از ک ر ک ورات قانوني در وجه مجري.
د) تأييد امتيازگرنت.
ه) هماهنگي الزم به منظور انجام پشتيبانيهاي حقوقي از طريق اداره حقوقي دانشگاه.
و) صدورگواهي اختتام طرح.
ز) حفظ اطالعات و نتايج حاصل از اجراي طرح.
ح) اخذ مفاصا ح اب در صورت تقاضاي کارفرما.
ط) نظارت بر ک ر ک ورات مطابق قوانين جاري کشور.
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ماده  )5مبلغ و نحوه پرداخت:

مبلغ کل اين موافقتنامه به عدد ( ..........................به حروف  )....................ريال ميباشد که پاس از
دريافت از کارفرما و ک ر باالسري و سايرک ورات قانوني مطابق جدول يل هزينه ميگردد:
هزينهها

مبلغ
درصد
(ريال)

نحوه پرداخت

پرداخت هزينههاي پرسنلي بار اسااس مفااد موافقاتناماه داخلاي و
متناسب با تاييديه پيشرفت کار صادره توسط کارفرما ،در وجه مجري
پرسنلي
و همکاران پروژه
الف) تجهيزات متعلق به دانشگاه :پرداخت اعتبار تجهيزات بر اسااس
تقاضاي مجري و ارائه اسناد مثبته (پيش فاکتور و يا فاکتور خرياد) و
انجام رسيدگي هاي الزم توسط ح ابداري معاونت پژوهشي در وجاه
شرکتهاي تأمينکننده تجهيزات و قطعات مربوطه (ايان تجهيازات
متعلق به دانشگاه بوده و مشمول دريافت امتياز گرنت ميباشند)
تجهيزاتي
ب) تجهيزات متعلق به کارفرما :پرداخت اعتبار تجهيازات بار اسااس
تقاضاي مجري و ارائه اسناد مثبته (پيشفاکتور و يا فااکتور خرياد) و
انجام رسيدگي هاي الزم توسط ح ابداري معاونت پژوهشي در وجاه
شرکت هاي تأمين کننده تجهيزات و قطعات مربوطه (اين تجهيازات
متعلق به کارفرما بوده و مشمول دريافت امتياز گرنت نميباشند)
هزينهکرد مواد مصرفي بر اساس صورتجل ه مواد مصرفي مورد نياز
مواد
پروژههاي پژوهشي کاربردي پس از تأييد مجري
مصرفي
تبصره  )2تفکيک هزينهها دقيقا منطبق با اطالعات مندرج در قرارداد بوده و هرگونه تغيير در هزينه-
ها باي تي با تقاضاي مکتوب مجري و تاييد کارفرما صورت پذيرد.
ماده  :6درصد باالسری:

هزينه باالسري شامل ( ٪ 12/5دوازده و نيم درصد) کل مبلغ قرارداد اصلي ميباشد کاه از درياافتي
هر مرحله ک ر ميگردد.
ماده  :7تغییرات:

هرگونه تغيير در قرارداد اصلي در اين موافقتنامه نيز اعمال خواهد شد.

184

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

ماده  :8موارد حل اختالف:

درصورتيکه مجري به دالئل يرموجه در انجام تعهدات مندرج در اين موافقتناماه کوتااهي نماياد،
ادارهکل ميتواند با اعالم کتبي طي مهلتي حداکثر تا يک ماه براي جبران آن زمان تعيين نماياد .باه
همين ترتيب در صورتيکه ادارهکل در انجام تعهدات مندرج در موافقتنامه کوتاهي نمايد باياد طاي
مدت حداکثر تا يک ماه در برطرف کردن موانع نهايات کوشاش را باه عمال آورد .درصاورت باروز
هرگونه اختالف ميان ادارهکل و مجري م ئول طارح هيئتاي مرکاب از نمايناده ادارهکال ،مجاري
م ئول طرح و نماينده کارفرما (در صورت لزوم) مورد يا موارد اختالف را بررسي و مورد حل و فصال
قرار خواهند داد .تصميم متخذه توسط اين هيئت براي طرفين الزم االجرا ميباشد.
ماده  :9مواد و نسخ قرارداد

اين موافقتنامه در 9ماده و دو تبصره و در 3ن خه که حکم واحد دارند تنظيم و توسط مجري طارح
جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ...............................و مديرکل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه به امضا
رسيد.
مجری طرح

مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران
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ابالغ طرح کاربردی
جناب آقای /سرکار خانم دکتر ..................................................
عضو محترم هیئتعلمی پردیس /دانشکده ................................

با سالم و احترام
به استحضار ميرساند طرح پژوهشي جنابعالي /سرکارعالي با عنوان:
""........................................................................................................................................................
طي قرارداد شماره  ....................مورخ  ........./......../.......به مبلغ  ..................................ريال و به مدت
 .....ماه ،بين دانشگاه و  ...................................................................منعقد گرديده است.
بدينوسيله ضمن ارسال يک ن خه از تصوير قرارداد و اصل موافقتنامه داخلي خواهشمند اسات باا
عنايت به تاريخ ابالغ قرارداد و برنامه زمانبندي پيش بيني شده ن بت باه اجاراي آن اقادام الزم را
معمول داشته و گزارشهاي عملکرد مراحل مختلف آن را در تعداد ن اخ الزم تهياه و جهات انجاام
هماهنگيهاي بعدي به اين اداره کل ارسال فرماييد.
مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران
رونوشت:

-

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  .......................معاون محترم پژوهشاي پارديس /دانشاکده
 ..................جهت استحضار
ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه به همراه اصل قرارداد  +يک ن خه موافقتنامه
داخلي جهت استحضار و اقدام الزم
روزانه  -کاربردي
تشکيل پرونده جديد طرح جناب آقاي /سرکارخانم دکتر  .................باه شاماره .... /.... /....
به همراه تصوير قرارداد  +اصل موافقتنامه داخلي
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ضمانتنامه پیشپرداخت
با استناد به تبصره يل ماده  7آيين ناماه تضامين معاامالت دولتاي موضاوع تصاويب ناماه شاماره
/123402ت 50659ه مورخ  1394/09/22هيئت محترم وزيران ،دانشگاه تهران در قبال دريافت مبلغ
( ............................................بهحروف  )....................ريال (معادل  ........درصد اعتبار کل قارارداد) ،باه
عناااااااااوان ضااااااااامانت پااااااااايشپرداخااااااااات قااااااااارارداد پژوهشاااااااااي"
 ".....................................................................................................باااه شاااماره ..................................
مورخ  ....../....../.....منعقده بين (دانشکده /پرديس)  ..............................دانشاگاه تهاران و (کارفرماا)،
تعهد مينمايد در صورت انجام نشدن قرارداد و يا بخشي از آن ،هر مبلغي که از طرف کارفرما مطالبه
شااااااود (حااااااداکثر تااااااا مياااااازان مبلااااااغ پاااااايشپرداخاااااات) در وجااااااه آن
سازمان /شرکت  /مؤس ه پرداخت نمايد.

رئیس دانشگاه تهران

رونوشت:

 معاون محترم پژوهشي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم پژوهشي پرديس /دانشکده  ..............جهت استحضار جناب آقاي /سرکار خانم دکتار  ............عضاو محتارم هيئات علماي پارديس  /دانشاکده .............و مجري طرح جهت استحضار
 کارشناس محترم دفتر رياست دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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ضمانتنامه حسن انجام کار
با استناد به تبصره يل ماده  7آيينناماه تضامين معاامالت دولتاي موضاوع تصاويب ناماه شاماره
/123402ت 50659ه مورخ  1394/09/22هيئت محترم وزيران و باا عنايات باه قارارداد پژوهشاي
منعقااده بااين (دانشااکده /پاارديس)  ............................دانشااگاه تهااران و (کارفرمااا) بااا عنااوان
" "...............................................................................................................بااااااااااه شااااااااااماره
 ...............................مورخ  ..../.../...بدينوسيله دانشگاه تهران ضمانت ح ن انجام کار قارارداد ماذکور
به ميزان  ......درصد کل اعتبار به مبلغ ( .......................باه حاروف  )............................رياال را تعهاد
مينمايد تا در صورت انجام نشدن قرارداد و يا بخشي از آن ،با توجه به م تندات حاداکثر تاا ميازان
مبلغ ضمانتنامه در وجه آن سازمان /شرکت /موس ه پرداخت نمايد.

رئیس دانشگاه تهران

رونوشت:

 معاون محترم پژوهشي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم پژوهشي پرديس /دانشکده  ..............جهت استحضار جناب آقاي /سرکار خانم دکتار  ............عضاو محتارم هيئات علماي پارديس  /دانشاکده .............و مجري طرح جهت استحضار
 کارشناس محترم دفتر رياست دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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ضمانتنامه انجام تعهدات
با استناد به تبصره يل ماده  7آيين ناماه تضامين معاامالت دولتاي موضاوع تصاويب ناماه شاماره
/123402ت 50659ه مورخ  1394/09/22هيئت محترم وزياران ،از آنجاا کاه (دانشاکده /پارديس)
 ................دانشگاه تهران قصد انعقاد قرارداد پژوهشاي "".....................................................................
را با (کارفرما) دارد ،اين دانشگاه در مقابل (کارفرما) براي مبلغ ( ........................به حروف )................
ريال (معادل  ........درصد اعتبار کل قرارداد) به منظور انجام تعهداتي که به موجب قرارداد ياد شده بر
عهده دانشگاه ميباشد ،تعهد مينمايد در صورت انجام نشدن قرارداد و يا بخشي از آن ،هر مبلغي که
از طرف (کارفرما) مطالبه شود (حداکثر تا ميزان مبلاغ ضامانتناماه) در وجاه آن ساازمان /شارکت/
مؤس ه پرداخت نمايد.

رئیس دانشگاه تهران

رونوشت:

 معاون محترم پژوهشي دانشگاه جهت استحضار معاون محترم پژوهشي پرديس /دانشکده  ..............جهت استحضار جناب آقاي /سرکار خانم دکتار  ............عضاو محتارم هيئات علماي پارديس  /دانشاکده .............و مجري طرح جهت استحضار
 کارشناس محترم دفتر رياست دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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ارسال ضمانتنامه و درخواست پیشپرداخت
جناب آقای  /سرکار خانم .................................
..............محترم (کارفرما)................................

با سالم و احترام
به پيوست اصل ضمانتنامه پيشپرداخت به شاماره  ..................ماورخ  ......../........../.........موضاوع
قرارداد تحقيقاتي" ".......................................................................................شماره ...............................
مورخ  ......./........./.......براي استحضار ارسال ميگردد .خواهشمند است دستور فرماييد ضامن اعاالم
وصول ضمانتنامه مربوطه به اين اداره کل ،ن بت به واريز پيشپرداخات قارارداد فاوق باه ح ااب
شماره  18712067عهده بانک تجارت شعبه ارديبهشت /ح ااب شاماره  5225458914باا شناساه
واريز  1123عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشي دانشگاه تهران اقدام الزم معمول
و رسيد آن به شماره  66970097نمابر گردد .

مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ................................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/دانشکده  ...................و مجري محترم طرح جهت استحضار
 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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ارسال ضمانتنامه حسن انجام کار
جناب آقای  /سرکار خانم ...........................
..............محترم (کارفرما)................................

با سالم و احترام
به پيوست اصل ضمانتنامه ح ن انجام کار به شماره  ..................مورخ  ......../........../.........موضاوع
قرارداد تحقيقاتي""..................................................................................................................باه شاماره
 ................................................مورخ  ......./........./.......براي استحضاار ارساال مايگاردد .خواهشامند
است دستور فرماييد ضمن اعالم وصول ضمانتنامه مربوطه به اين اداره کل ،در اين خصوص اقادام
الزم معمول گردد.

مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ................................عضو محتارم هيئات علماي پارديس/دانشکده  ...................و مجري محترم طرح جهت استحضار
 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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ارسال ضمانتنامه انجام تعهدات
جناب آقای  /سرکار خانم ................................
..............محترم (کارفرما)................................

با سالم و احترام
به پيوست اصل ضمانتنامه انجام تعهدات به شاماره  ..................ماورخ  ......../........../.........موضاوع
قرارداد تحقيقااتي ..........................................................................................................................شاماره
 ...............................مورخ  ......./........./.......براي استحضار ارسال ميگردد .خواهشامند اسات دساتور
فرماييد ضمن اعالم وصول ضمانتنامه مربوطه به اين اداره کل ،اقدام الزم در اين خصوص معماول
گردد.

مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ................................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/دانشکده  ...................و مجري محترم طرح جهت استحضار
 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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ارسال گزارش مرحلهای به کارفرما
جناب آقای  /سرکار خانم......................................................
 ..............محترم (کارفرما)....................

با سالم و احترام
بدينوسيله ضمن ارسال  ...................................ن خه گازارش پيشارفت کاار مرحلاه........................
قرارداد پژوهشي با عنوان" "...............................................................................................................باه
شماره  ..........................مورخ ......../......../.......خواهشمند است پس از بررساي و تأيياد گازارش ايان
مرحله دستور فرمائيد ضمن اعالم وصول گزارش اين مرحله ،مطابق مفاد قرارداد ن بت باه پرداخات
اعتبار مربوطه در وجه ح اب جاري  18712067عهده بانک تجارت شاعبه ارديبهشات /باه ح ااب
شماره  5225458914با شناسه واريز  1123عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشاي
دانشگاه تهران اقدام الزم معمول و رسيد آن به شماره  66970097نمابر گردد .

مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر ............................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس /دانشکده .......................و مجري طرح جهت استحضار
 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....

فرمهای مکاتبات مربوط به طرحهای پژوهشی کاربردی

193

ارسال گزارش نهایی طرح کاربردی
جناب آقای  /سرکار خانم............................
 ..................محترم ...............................................

با سالم و احترام
به پيوست  .........ن خه گزارش نهايي به همراه  ..............عدد لوح فشرده مربوط به طارح تحقيقااتي
" ".........................................................................موضااوع قاارارداد شااماره  ............................مااورخ
 ...........................ارسال مي گردد .خواهشمند اسات باا عنايات باه مفااد قارارداد /بناد  ........قارارداد
فيمابين ،دستور فرماييد ضمن اعالم وصول گزارش نهايي ،ن بت به پرداخت باقيمانده اعتبار قرارداد
در وجااه ح اااب شااماره  18712067عهااده بانااک تجااارت شااعبه ارديبهشاات /ح اااب شااماره
 5225458914با شناسه واريز  1123عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشي دانشگاه
تهران اقدام و گواهي مکتوب اختتام طرح را به اين دانشگاه ارسال نمايند.

مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ..............عضو محترم هيئت علمي پرديس /دانشکده /مرکز .............و مجري طرح جهت استحضار
 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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ابالغ الحاقیه (متمم قرارداد) به مجری
جناب آقای /سرکار خانم دکتر ..................................................
عضو محترم هیئتعلمی پردیس /دانشکده ................................

با سالم و احترام
پيرو ابالغ قرارداد طرح تحقيقاتي با عناوان "".......................................................................................
موضوع قرارداد شماره  ...........................ماورخ  ،.........................باه پيوسات تصاوير الحاقياه شاماره
 .................مبني بر تمديد مدت قرارداد تا تااريخ  / ..............................افازايش ..................................
درصد اعتبار کال باه مبلاغ  ..............................................رياال جهات استحضاار ارساال مايگاردد.
خواهشمند است با عنايت به مفاد قرارداد اصلي و الحاقيه فوق اقدام مقتضي معمول گردد.

مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار رئيس محترم ح ابداري معاونت پژوهشي دانشگاه به همراه اصل الحاقيه براي استحضار واقدام الزم
 -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر ...........به شماره ..../...../....
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درخواست ارسال نامه جهت صدور جوابیه سازمان تأمین اجتماعی
از سازمانهای اجرایی
جناب آقای /سرکار خانم ....................................
رئیس محترم ....................................................

با سالم و احترام
نظر به ارسال گزارش نهايي موضوع قارارداد شاماره  .........................ماورخ  ......../............./.........باا
عناااوان " "...............................................................................................................باااه آن ساااازمان،
خواهشمند است دستور فرماييد يک ن خه از تصوير قرارداد اين طرح و کليه ضمائم مربوط به آن باه
همراه پاسخ سؤاالت مطروحه در نامه شماره  13/178475مورخ  1388/10/27شاعبه ياک ساازمان
تأمين اجتماعي (تصوير پيوست) به منظور صدور مفاصا ح اب قرارداد به آن شعبه ارسال و رونوشات
مربوطه به دانشگاه منعکس گردد.

مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

-

جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ...................................عضو محترم هيئات علماي پارديس/
دانشکده  ................................و مجري محترم طرح جهت استحضار
معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار
م ئول محترم پيگيري اخذ مفاصا ح اب طرحهاي کاربردي
روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ...........به شماره ... /... /...
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بسمه تعالی

شماره31/178475 :
تاريخ:

سازمان تأمين اجتماعي
اداره کل تهران بزر

معاون پژوهشی دانشگاه تهران

به نشاني :خيابان انقالب -نبش خيابان  16آ ر
سالمعليکم
احتراما در اجراي ماده  38قانون تأمين اجتماعي و ت ريع در صادور مفاصاا ح ااب قراردادهااي آن
واحد دانشگاهي خواهشمند است دستور فرماييد پس از اتمام قرارداد کارفرما (واگذارنده کار) به اعالم
موارد يل اقدام فرماييد.
تاريخ شروع و خاتمه قرارداد
مبلغ کل کار انجام شده قبل از هرگونه ک ورات به تفکيک
مبلغ ارزش ريالي
مصالح مصرفي به عهده کداميک از طرفين قرارداد ميباشد؟
چنانچه مصالح مصرفي به عهده واگذارنده کار ميباشد ارزش ريالي آنرا مشخص فرمايند.
يک ن خه از صورت وضعيت قطعي يا ماقبل قطعي معرفي مجري قارارداد و ارائاه حکام کاارگزيني
(معرفي معاونت پژوهشي دانشگاه به عنوان مجري قرارداد از طرف واگذارنده کار)

شعبه یک تهران

فرمهای مکاتبات مربوط به طرحهای پژوهشی کاربردی

197

اعالم پژوهشی بودن قرارداد به سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای /سرکار خانم .......................
رییس محترم سازمان تامین اجتماعی شعبه 1
با سالم
احتراما با توجه به بررسي به عمال آماده ،بدينوسايله پژوهشاي باودن طارح تحقيقااتي باا عناوان
""...................................................................به شماره قرارداد  ...................مورخ ... /... /...
با  ......................گواهي ميگردد.
مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار م ئول محترم پيگيري امور مفاصاح اب طرحهاي کااربردي معاونات پژوهشاي دانشاگاهجهت استحضار و هماهنگي الزم
 -روزانه -بايگاني
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بسمه تعالی
تاريخ............................ :
شماره.......................... :
پيوست......................... :

سازمان تامین اجتماعی
اداره کل تهران بزرگ
فرم اعتراض به میزان بیمه و درخواست بازنگری محاسبات
(خالصه اعتراض)
توجه :ارائه کارت شناسایی معتبر و ارائه معرفی نامه برای نماینده کارفرما در هیئت
الزامی است.
الف)اين ق مت توسط کارفرما تکميل ميگردد.
شماره کارگاه0018210237 - :
نام و نام خانوادگي :معاونت پژوهشي دانشگاه تهران
مورخ
شماره و تاريخ بدهي:
فعاليت کارگاه :تحقيقاتي -پژوهشي
آدرس کارگاه :دانشگاه تهران
شماره تلفن:
شرح اعتراض:
با تشکر
مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

ساعت:
تاريخ رسيدگي در هيئت بدوي :روز :ماه :سال:
محل تشکيل جل ه رسيدگي :شعبه يک سازمان تامين اجتماعي تهران
امضاء کارفرما:
نام و نام خانوادگي کارفرما:
امضاء شعبه:
تاريخ:

فرمهای مکاتبات مربوط به طرحهای پژوهشی کاربردی
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بسمه تعالی
سازمان تامین اجتماعی
اداره کل تهران بزرگ

فرم اعتراض به رای هیئت بدوی
الف) شماره و تاریخ رای مورد اعتراض:

مورخ:

نام و نام خانوادگی :معاونت پژوهشي دانشگاه تهران

تاريخ ابالغ
شماره کارگاه0018210237 - :

فعالیت کارگاه :تحقيقاتي -پژوهشي

ب) محل درج اعتراض کارفرما/سازمان به رای هیئت بدوی:

باتشکر
مدیرکل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

ج) الیحه دفاعیه سازمان از رای هیئت بدوی:
اداره کل درآمد
تاریخ:

امضاء:

اداره کل استان
شعبه/نمایندگی

نمونه84/3
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ارسال اصل مفاصا حساب بیمه به کارفرما
جناب آقای /سرکار خانم...........................
رییس محترم .........................................
با سالم و احترام
به پيوست اصل مفاصا ح ااب شاماره  .....................................ماورخ  ....../......./......موضاوع پاروژه
تحقيقاتي باا عناوان " ".....................................................................................................................باه
شماره قرارداد  .........................مورخ  ....../....../......جهت استحضار ارسال ميگردد .خواهشمند اسات
دستور فرماييد ن بت به صدور ت ويه ح اب قرارداد طرح مذکور و پرداخت باقيماناده اعتباار آن باه
ح اب شماره  18712067عهده بانک تجارت شعبه ارديبهشات /ح ااب شاماره  5225458914باا
شناسه واريز  1123عهده بانک ملت شعبه دانشگاه به نام معاونت پژوهشاي دانشاگاه اقادام الزم باه
عمل آورند.
مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

 جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر  ..............................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/دانشکده  .........................و مجري طرح جهت استحضار
 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ...........به شماره ..../...../....
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تقاضای واریز حسن انجام کار
جناب آقای /سرکار خانم .......................
 .............محترم (کارفرما) ................................

با سالم و احترام
بااا عناياات بااه اختتااام طاارح تحقيقاااتي " "..........................................................................................
موضوع قرارداد شماره  ..............................مورخ  ،........../......../......خواهشمند است ن ابت باه وارياز
اعتبار مربوط به  ...........درصد ح ن انجام کار به ح ااب شاماره  18712067عهاده باناک تجاارت
شعبه ارديبهشت  /به ح اب شماره  5225458914با شناسه وارياز  1123عهاده باناک ملات شاعبه
دانشگاه به نام معاونت پژوهشي دانشگاه اقدام الزم معمول و رسيد آن باه شاماره ..............................
نمابر گردد.

مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران
رونوشت:

 جناب آقاي  /سرکار خانم دکتار  ............................عضاو محتارم هيئات علماي پارديس/دانشکده  ....................و مجري طرح جهت استحضار
 معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار -روزانه  -بايگاني در پرونده طرح جناب آقاي /سرکار خانم دکتر  ...........به شماره ..../...../....
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اعالم اختتام طرح به مجری
جناب آقای /سرکار خانم دکتر ...........................................................
عضو محترم هیئتعلمی پردیس /دانشکده /مرکز ................................

با سالم و احترام
پيرو ابال يه شماره  ...................ماورخ  ........./.........../......و باا عنايات باه ارساال گازارش نهاايي و
دريافت کل اعتبار قرارداد بدينوسيله اختتام طرح کاربردي جنابعالي /سرکار عالي با مشخصات زير
اعالم ميگردد:
عنوان طرح:
مورخ......../........./...... :
شماره قرارداد:
نام سازمان طرف قرارداد (کارفرما):
کل مبلغ قرارداد +الحاقيه مربوطه:
تاريخ خاتمه:
تاريخ شروع:

مدیر کل پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران

رونوشت:

-

جناب آقاي  /سرکار خانم دکتر  ..................معااون محتارم پژوهشاي پارديس /دانشاکده
 ..........................جهت استحضار
معاون محترم امور پژوهشهاي کاربردي دانشگاه جهت استحضار
رئيس محترم ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه براي استحضار و اقدام
روزانه -جهت بايگااني و راکاد نماودن موقات طارح جنااب آقااي /سارکار خاانم دکتار
 .........................به شماره ... /.... / ....

فرمهای مکاتبات مربوط به طرحهای پژوهشی کاربردی

203

دستورالعملها ،آییننامهها و
فرمهای مراکز و مؤسسات
پژوهشی

206

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آییننامه نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای پژوهشی در دانشگاهها و پژوهشگاهها
مقدمه
در اجراي رهنمود رهبر فرزانه انقالب اسالمي در جمع نخبگان به تاريخ  89/7/14مبني بار ضارورت
تشکيل و فعاليت پژوهشگاههاي دانشگاهي و اجراي جزء ( )11بند (ب) ماده  2قانون اهداف ،وظاايف
و تشکيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و به منظور توسعه و ان جام هر چه بيشتر فعالياتهااي
پژوهشي در دانشگاهها و ايجاد ب اتر مناساب جهات تعامال هماه جانباه و ماوثر باا ساازمانهاا و
دستگاههاي اجرايي و بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي کشور و در راستاي تکاليف قاانون پانجم
توسعه و همچنين ماموريت و وظايف وزارت مبني بر ان اجام اماور تحقيقاات و فنااوري و افازايش
کارايي و اثر بخشي تحقيقات کشور ،اين آييننامه ارائه ميگردد.
ماده  :1تعاریف

 -1-1وزارت :منظور از "وزارت" در اين آييننامه ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
 -2-1معاونت :منظور از "معاونت" در اين آييننامه ،معاونت پژوهشي و فناوري وزارت ميباشد.
ساير مراجع يصالح ميباشد.
 -3-1واحد پژوهشی :منظور از "واحد پژوهشي" ،يکي از اشکال گروه پژوهشي ،مرکز پژوهشاي،
پژوهشکده ،موس ه پژوهشي و پژوهشگاه ميباشد.
ماده  :2اهداف

 -1-2ساماندهي ساختارهاي پژوهشي در زمينههاي تخصصي و ماموريتگرا در "موس ه"
 -2-2باال بردن کيفيت انجام تحقيقات و مديريت بهينه دانش و يافتههاي پژوهشي در "موس ه"
 -3-2انجام طرحهاي پژوهشي کالن و ميان رشته اي در "موس ه" جهت رفع نيازهاي کشور
 -4-2تقويت ارتباط "موس ه" با صنعت و جامعه
 -5-2ب تر سازي مناسب جهت تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشي
ماده  :3انواع واحدهای پژوهشی بر اساس ماموریت

واحدهاي پژوهشي بر اساس نوع ماموريت به دو دسته تق يم ميشوند:
 -1-3عرضه محور :واحدهايي ه تند که بنا بر ضارورتي خااص باا ماموريات وياژه متناساب باا
اولويتهاي توسعه علم و فناوري کشور تاسيس ميشوند.
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 -2-3تقاضا محور :واحدهاي پژوهشي که به دو منظور تاسيس ميشوند:
الف -به منظور انجام طرحهاي پژوهشي مورد نياز کشاور کاه "موس اه" باا اعتباارات خاود واحاد
پژوهشي را تاسيس و آن را از محل درآمدهاي پژوهشي اداره مينمايد.
ب -به منظور رفع نيازهاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي ،نهادها و موس ات عماومي ياا يردولتاي،
واحد پژوهشي به صورت مشارکتي از طريق تفاهم نامه يا قرارداد همکاري بين "موس ه" و متقاضي
ايجاد ميشود.
تبصره -در واحدهاي پژوهشي که به صورت مشاارکتي تاسايس مايشاوند در صاورت نيااز ،سااير
دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي نيز ميتوانند مشارکت نمايند.
ماده  :4انواع واحدهای پژوهشی بر اساس ساختار

واحدهاي پژوهشي بر اساس ساختار به پنج نوع تق يم ميشوند که طبق ضوابط و مقاررات جااري و
مفاد اين آييننامه ايجاد ميگردند:
 -1-4گروه پژوهشي :کوچکترين واحد پژوهشي است که در زمينه تخصصي معين و مشخص ايجاد
ميشود.
 -2-4مرکز پژوهشي :داراي حداقل  2گروه پژوهشي مرتبط با ماموريت مرکز است.
 -3-4پژوهشکده :داراي حداقل  3گروه پژوهشي مرتبط با ماموريت پژوهشکده است.
 -4-4موس ه پژوهشي :داراي حداقل  6گروه پژوهشي يا  2پژوهشکده مرتبط با ماموريات موس اه
است.
 -5-4پژوهشگاه دانشگاهي :داراي حداقل  3پژوهشکده باا مجاوز قطعاي در حاوزههااي ماموريات
دانشگاه است.
تبصره -موس ه پژوهشي و پژوهشگاه دانشگاهي فقط در دانشگاهها قابل تاسيس ميباشد.
ماده  :5شرایط صدور مجوز فعالیت واحدهای پژوهشی
 -1-5موافقت اصولی گروه پژوهشی:

الف -ارائه اسناد باالدستي و يا تاييديه مراجع يربط مبني بر ضرورت تاسيس واحد پژوهشي عرضه محور
ب -ارائه تفاهم نامه "موس ه" با دستگاه اجرايي ،نهاد و يا ساازمان مرباوط مبناي بار ايجااد واحاد
پژوهشي تقاضا محور به صورت مشارکتي
 -ارائه برنامه پژوهشي قابل توجيه در يک زمينه تخصصي
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ت -داشتن امکانات الزم (نيروي ان اني و فضاي فيزيکي و پشتيباني پژوهشي) در زمينه مورد تقاضا
ث -معرفي حداقل  5نفر پژوهشگر (حداقل  3نفر با مدرک دکترا و  2نفر با مدرک کارشناساي ارشاد
در رشته مربوط) براي هر گروه پژوهشي .از اين تعداد بايد ياک نفار باه عناوان پژوهشاگر شااخص
معرفي شود.
تبصره  -1پژوهشگر شاخص بايد حداقل سه طرح پژوهشي پايان يافتاه و ساه دساتاورد پژوهشاي
(شامل اختراع يا اکتشاف داراي تاييديه از مراجع ي صالح يا مقاله علمي – پژوهشي چا شاده در
نشريات معتبر) داشته باشد.
تبصره  -2ارائه يک طرح پژوهشي پايان يافته و حداقل دو دساتاورد پژوهشاي (شاامل اختاراع ياا
اکتشاف داراي تاييديه از مراجع ي صالح يا مقاله علمي– پژوهشي چا شده در نشريات معتبر) در
حوزه فعاليت پژوهشي گروه ،براي ساير پژوهشگران الزامي است.
تبصره  -3در دانشگاهها بايد با حکم رئيس دانشگاه حداقل يک تن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه
به صورت تمام وقت در واحد پژوهشي فعاليت نمايد و ساير پژوهشگران ميتوانند در شاروع فعاليات
به صورت مامور (حداقل  %50خدمت موظف پژوهشي) براي هر گروه پژوهشي معرفي شوند.
تبصره  -4حداکثر زمان اعتبار موافقت اصولي از تاريخ صدور  2سال است و "موس ه" موظف است
طي اين مدت شرايط الزم براي اخذ موافقت قطعي واحد پژوهشي را فراهم نمايد .پس از طي مادت
مذکور و در صورت تبديل نشدن به موافقت قطعي ،موافقت اصولي پژوهشي خودبخود از درجه اعتبار
ساقط است.
 -2-5موافقت قطعی گروه پژوهشی:

ارائه مدارک الزم مبني بر اتمام حداقل  3طارح پژوهشاي باراي هار گاروه پژوهشاي توساط واحاد
پژوهشي .طرحهاي ياد شده بايد به نام واحد پژوهشي يربط و مرتبط با ماموريات واحاد پژوهشاي
باشد و گواهي ح ن انجام کار را نيز داشته باشد.
تبصره  -5چنانچه طرح پژوهشي انجام شده ،طرح پژوهشي ملي (کالن) باشد ،به تشخيص معاونت
به عنوان دو طرح پژوهشي قابل قبول است.
 -3-5مجوز فعالیت سایر واحدهای پژوهشی

صدور مجوز فعاليت براي ساير واحدهاي پژوهشي مندرج در ماده ( 4به ير از پژوهشگاه) مناوط باه
داشتن تعداد گروههاي الزم مطابق با تعريف هر واحد پژوهشي در ماده مذکور و احراز شرايط صادور
موافقت اصولي و يا قطعي (ح ب مورد) ميباشد.
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ماده  :6مراحل اجرایی صدور مجوز واحدهای پژوهشی

 -6-1ارائه تقاضاي تاسيس/تبديل وضعيت واحد پژوهشي با امضاي رئيس "موس ه"
 -6-2ارائه مصوبه هيات امناي "موس ه" مبني بر موافقت با تاسيس /تبديل وضعيت واحد پژوهشي
 -6-3پس از بررسي و تاييد احراز شارايط منادرج در مااده  5توساط «معاونات» و تصاويب کميتاه
تخصصي پژوهشي شوراي گ ترش آموزش عالي ،مراتب جهت صادور موافقات اصاولي ياا قطعاي
(ح ب مورد) به دفتر گ ترش آموزش عالي اعالم خواهد شد.
تبصره -رئيس "موس ه" ميتواند نمايندهاي را جهت پيگيري امور مربوط ،باه «معاونات» معرفاي
نمايد.
ماده  :7تشکیل و فعالیت پژوهشگاه دانشگاهی
 -1-7شرایط تاسیس

الف -دارا بودن حداقل  3پژوهشکده با مجوز قطعي شوراي گ اترش آماوزش عاالي در حاوزههااي
ماموريت دانشگاه
ب -وجود دورههاي تحصيالت تکميلي مرتبط با حوزه فعاليت پژوهشگاه در دانشگاه
 دارا بودن برنامه جامع پژوهشي مصوب هيات امنا ،مبتني بر نقشه جامع علمي کشور و اولويتهاو سياستهاي مصوب شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري و ساير اسناد باالدستي
تبصره  -1دانشگاههايي که ساير شرايط تاسيس پژوهشگاه را دارا باشاند مايتوانناد برناماه جاامع
پژوهشي خود را تا مهرماه سال  1391ارائه نمايند.
تبصره  -2دانشگاه ميتواند به منظور رفع نيازهاي پژوهشاي و فنااوري دساتگاههاا ،ساازمانهاا و
موس ات دولتي و يردولتي با تنظيم تفاهم نامه با آنها ،ن بت به ايجاد واحد پژوهشي مشترک يال
پژوهشگاه و يا به صورت م تقل به تشخيص «معاونت» اقدام نمايد .وجود واحد پژوهشي مشترک از
اولويت و امتياز ويژه اي برخوردار است و در ارزيابي و رتبه بندي دانشگاه مورد توجه خواهد بود.
 -2-7ارکان پژوهشگاه
الف -هیات امنا

هيات امناي پژوهشگاه همان هيات امناي دانشگاه است.
ب -رئیس پژوهشگاه

رئيس پژوهشگاه با حکم رئيس دانشگاه منصوب ميشود ،ضمن اينکاه ح اب ماورد باه تشاخيص
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«معاونت» با تصويب هيات امنا پ ت "معاون پژوهش و فناوري دانشگاه" ميتواند با عنوان "معاون
پژوهش و فناوري و رئيس پژوهشگاه" تغيير نام يافته و م ائوليت کلياه اماور مرباوط باه ماديريت
پژوهشگاه و معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه را عهده دار گردد.
تبصره  -3در صورت تصويب هيات امنا ،رئيس پژوهشگاه ميتواند جهت ح ن اجاراي اماور داراي
قائم مقام باشد.
پ -وظایف و اختیارات رئیس پژوهشگاه

 -1اداره و هدايت امور و نظارت بر ح ن اجراي فعاليتهاي پژوهشگاه در چارچوب اساسنامه ،ضوابط
و مقررات مربوط
 -2پيشنهاد تشکيالت و ساختار پژوهشگاه از طريق رئيس دانشگاه به هيات امناء براي تصويب
 -3صدور احکام روسا و مديران واحدهاي تابع پژوهشگاه بر اساس تشکيالت مصاوب پاس از تايياد
رئيس دانشگاه
 -4امضاء قراردادها و اسناد مالي و اداري در چارچوب اختيارات تفويضي از سوي رئيس دانشگاه
 -5ارائه گزارش عملکرد پژوهشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه
 -6ايجاد ب تر مناسب جهت همکاري با مراکز پژوهشي و فناوري داخل و خارج کشور در چارچوب مقررات
ت -شورای پژوهشی و فناوری
ترکيب شوراي پژوهش و فناوري عبارت است از:
 -1رئيس دانشگاه (رئيس شورا)
 -2رئيس پژوهشگاه (نايب رئيس شورا)
 -3مدير کل پژوهشي پژوهشگاه (دبير شورا)
 -4روساي پژوهشکدهها ،موس ات پژوهشي ،قطبهاي علمي و مرکز رشد
 -5دو تن از اعضاء هيئت علمي خارج از دانشگاه به پيشنهاد دانشگاه و تاييد و حکم «معاونت»
تبصره  -4اعضاء بند ( )5به مدت  3سال منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
ث -وظایف و اختیارات شورای پژوهش و فناوری

 -1تصويب آييننامه داخلي شورا
 -2تنظيم اهداف و برنامههاي ساالنه و  5ساله و همچنين برنامه جامع پژوهشي و فناوري دانشگاه و
پيشنهاد آن به هيات امناء جهت تصويب از طريق رئيس دانشگاه
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 -3تعيين خط مشي و برنامه راهبردي واحدهاي پژوهشي تابعه پژوهشگاه بر اساس اهداف
 -4تصويب و نظارت بر کيفيت و ح ن اجراي طرحهاي پژوهشي
 -5مديريت و نظارت بر محتواي پاياننامهها و رسالههاي مقاطع تحصيالت تکميلي (اعم از آموزشي
– پژوهشي يا پژوهشي محور) و دورههاي پ ا دکتري و طرحهاي پژوهشي پژوهشگاه
 -6بررسي و تصويب نيازهاي تجهيزاتي ،انتشاراتي و پژوهشي پژوهشگاه با توجه به اسناد باالدستي
تبصره  -5شوراي پژوهشي و فناوري ميتواند در راستاي ارتقاء کيفيت تصاميم گياري ،ن ابت باه
ايجاد کميته(هاي) تخصصي اقدام و به منظور ت هيل و ت ريع در امور ،بخشي از اختيارات خود را به
کميته(هاي) مزبور تفويض نمايد.
ماده  :8تامین منابع مالی

 -1-8واحدهاي پژوهشي عرضه محور ميتوانند طبق مقررات ،از درآمادهاي عماومي و اختصاصاي
واحد پژوهشي و "موس ه" استفاده نمايند .در صورت تاييد عملکرد واحد پژوهشي توسط معاونت ،در
جهت تخصيص رديف بودجه از مراجع يربط اقدام خواهد شد.
 -2-8منابع مالي واحدهاي پژوهشي تقاضا محور از محل درآمادهاي اختصاصاي واحاد پژوهشاي و
قرارداد فعاليتهاي پژوهشي تامين مي شاود .باه اينگوناه واحادهاي پژوهشاي ردياف بودجاه تعلاق
نميگيرد.
 -3-8واحد پژوهشي ميتواند طبق ضوابط مربوط از محل هدايا و کمکها برخوردار شود.
 -4-8اعتبارات پژوهشگاه دانشگاهي از طريق بودجه مصوب ،تبصرهها و رديفهاي خااص ،هادايا و
کمکها و همچنين درآمدهاي اختصاصي تامين ميگردد.
ماده  :9جایگاه واحدهای پژوهشی در "موسسه"

واحد پژوهشي پس از دريافت مجوز از شوراي گ ترش آموزش عالي ،طبق ضوابط و مقررات اداري و
مالي مربوط و نمودار سازماني و تشکيالت "موس ه" و تحات نظاارت معااون پژوهشاي و فنااوري
"موس ه" فعاليت مينمايد.
تبصره  -1هر دانشگاه ميتواند فقط يک پژوهشگاه داشته باشد و پس از تصويب پژوهشگاه دانشاگاهي
کليه واحدهاي پژوهشي و فناوري دانشگاه يل آن پژوهشگاه قرار گرفته و مديريت ميشوند.
تبصره  -2واحدهاي پژوهشي و فناوري مصوب در صورت نياز ميتوانناد از اعضااي هيئات علماي
بازنش ته يا پژوهشگران و کارشناسان واجد شرايط جهت تامين نيروي پژوهشاگر و کارشاناس خاود
وفق مقررات مربوط استفاده نمايند.
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تبصره  -3اساسنامه واحدهاي پژوهشي تقاضا محور (مطابق با تفاهم ناماه موضاوع جازء " "2بناد
"ب" ماده  )3و همچنين اساسنامه پژوهشگاه دانشگاهي بر اساي الگوي وزارت تنظيم و پس از تاييد
هيات امنا با امضاي رئيس "موس ه" جهت تصويب ،براي «معاونت» ارسال ميگردد.
ماده  :10گزارش عملکرد

واحد پژوهشي موظف است گزارش عملکرد ساالنه خود را حداکثر تا پاياان خارداد مااه ساال بعاد و
همچنين در مقاطع زماني ديگري که توساط وزارت اعاالم مايشاود از طرياق رئايس موس اه باه
«معاونت» ارسال نمايد.
ماده  :11لغو مجوز فعالیت واحد پژوهشی

موافقت اصولي يا قطعي واحد پژوهشي ،در موارد زير پس از تصويب نهايي شوراي گ ترش آماوزش
عالي لغو ميشود:
 -1در صورت عملکرد ضعيف واحد پژوهشي يا از دست دادن شرايط ايجاد به تشخيص معاونت
 -2با تصويب هيات امناي "موس ه"
تبصره -در صورت انحالل پژوهشگاه دانشگاهي ،زير مجموعاههااي آن طباق روال قبال از ايجااد
پژوهشگاه بر اساس ضوابط مرتبط به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
ماده  :12تصویب

اين آييننامه در  12ماده و  17تبصره در تاريخ  1390/3/7به تصويب شوراي گ ترش آموزش عاالي
رسيده و از تاريخ ابالغ ،الزم االجرا است.
با آرزوی توفیقات الهی
کامران دانشجو
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دستورالعمل اجرائی نحوۀ اخذ مجوز تأسیس واحدهای پژوهشی
مقدمه:

در اجراي آييننامة مصوب جل ة  148مورخ  69/1/21شوراي عالي انقالب فرهنگي درباارۀ تأسايس
واحدهاي پژوهشي به منظور تحقق اهداف ،سياستها و برنامههاي توسعة کشور و به منظور ت اهيل
پيگيري درخواست متقاضيان براي اخذ مجوز تأسيس واحدهاي پژوهشاي اعام از دولتاي ،نهادهااي
عمومي و خصوصي ( يردولتي) دستورالعمل زير ارائه ميگردد:
مادۀ  -1تعریف

 -1-1وزارتخانه :واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود.
 -2-1مؤس ة دولتي :واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون ايجاد و زير نظر يکي از قاواي
سهگانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد نظير نهاد رياست جمهوري.
 -3-1شرکت دولتي :واحد سازماني مشخصي است که با اجازۀ قانون بصورت شرکت ايجاد و ياا باه
حکم قانون به عنوان شرکت دولتي شناخته شده است (بيش از  50درصد سرماية آن متعلق به دولت باشد).
 -4-1مؤس ات و نهادهاي عمومي :واحد سازماني مشخصي ه تند که مطابق قانون به منظور انجام
وظائف و خدماتي که جنبة عمومي دارند تشکيل شده يا ميشوند ،ولي عمدتا دولتي ني تند.
 -5-1بخش خصوصي :مؤس اتي ه تند که دولت در سرمايهگذاري آنها سهيم ني ات و بصاورت
خصوصي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي اداره ميشوند.
 -6-1واحد پژوهشي دولتي:
 -1-6-1واحد پژوهشي دولتي :واحدي است که تحت پوشش وزارتخانه /دانشگاه /نهادهااي دولتاي
است و به دو نوع زير تق يم ميشود:
الف :واحد پژوهشي واب ته :واحدي است که زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عاالي باا دانشاگاههاا
تأسيس شود.
ب :واحد پژوهشي يرواب ته :واحدي است که زيرنظر يکي از وزارتخانهها يا نهادهاي دولتي تأسيس شود.
 -2-6-1واحد پژوهشي عمومي :واحدي است که زيرنظر يکي از مؤس ات يا نهادهاي عمومي ايجاد شود.
 -3-6-1واحد پژوهشي خصوصي :واحدي است که بهطور م تقل به عنوان مؤس ه خصوصاي و ياا
بنيادهاي يرانتفاعي پژوهشي ح ب مورد تأسيس شود.
 -7-1پژوهشگر (محقق) :به ک ي اطالق ميشود که به عنوان عضاو هيئات علماي در ياک گاروه
پژوهشي يا آموزشي فعاليت پژوهشي داشته باشد.
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 -8-1گروه پژوهشي :کوچکترين واحد پژوهشي است که در رشته يا زمينة تخصصي مشخصي طبق
ضوابط مندرج در بند  2آييننامة مصوب جل ة  148شوراي انقاالب فرهنگاي باه پيشانهاد معاونات
پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب شوراي گ ترش ايجاد ميشود.
 -9-1پژوهشکده :واحد پژوهشي است که داراي حداقل سه گروه پژوهشي با ويژگي مندرج در بند 3
آيين نامة مصوب جل ة  148شوراي انقالب فرهنگي و بند  1-8اين دستور العمل به پيشنهاد معاونت
پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب شوراي گ ترش ايجاد ميشود.
 -10-1پژوهشگاه :واحد پژوهشي است که حداقل سه پژوهشکده با ويژگايهااي منادرج در بناد 4
آييننامة مصوب جل ة  148شوراي انقالب فرهنگي و شرايط منادرج در بنادهاي  1-8و  1-9ايان
دستورالعمل داشته و از نقطهنظر فعاليتهاي پژوهشي داراي توانمنديهاي الزم باوده و باه پيشانهاد
معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تصويب شوراي گ ترش ايجاد ميشود.
تبصرۀ  :1پژوهشگر در واحدهاي پژوهشي يردولتي و ياا حاوزههااي علمياه باه دارنادگان مادرک
تحصيلي کارشناسي ارشد و باالتر و يا خبرگان بدون مدرک تحصيلي و مدارک حاوزوي ماورد تأيياد
اطالق ميشود.
تبصرۀ  :2واحدهاي پژوهشي کمتر از سه گروه پژوهشي ميتوانند عنوان مرکز پژوهشي را انتخاب نمايند.
تبصرۀ  :3واحدهاي پژوهشي بيش از يک و کمتر از سه پژوهشکده ميتوانند عنوان مؤس ة پژوهشي
را برگزينند.
مادۀ  -2شرایط ایجاد واحدهای پژوهشی
 -1-2ایجاد گروه پژوهشی

براساس بند  1-8اين دستورالعمل گروه پژوهشي با ضوابط زير تأسيس ميشود:
الف :هدف و عنوان گروه پژوهشي منطبق بر نيازهاي اساسي کشور در يکي از زميناههااي بنياادي،
کاربردي و يا توسعهاي باشد.
ب :اشتغال حداقل  5تن عضو هيئت علمي در گروه که  3تن از آنان تمام وقت باشند.
ج :حداقل يک مقالة علمي در زمينة فعاليتهاي پژوهشي مرتبط توسط گروه منتشر شده باشد.
د :امکانات و تجهيزات مناسب براي فعاليتهاي پژوهشي وجود داشته باشد.
تبصرۀ  :1حداقل  3تن از اعضاي هيئت علمي مندرج در بند «ب» بايد درجة دکترا داشته باشند.
تبصرۀ  :2اگر گروه پژوهشي در يک دانشکده تأسيس شود در صورت تمايال دانشاکده باه اساتقالل
مالي در گروه پژوهشي ،گروه با نام «مرکز» و زيرنظر دانشکده ،اداره خواهد گرديد که در اين صورت
داراي استقالل مالي است ولي ساير ضوابط آن تابع ضوابط «گروه» ميباشد.
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 -2-2ایجاد پژوهشکده:

پژوهشکدۀ موضوع بند  1-9اين دستورالعمل با شرايط زير تأسيس ميشود:
الف :فعاليتهاي پژوهشکده ميتواند در انواع بنيادي ،کاربردي و يا توسعهاي کشاور و ياا توساعه اي
کشور و يا به صورت ميان رشتهاي در زمينههاي فوق تعريف شده باشد.
ب :داشتن حداقل  3گروه پژوهشي با شرايط مندرج در بند « »2-1و ارائة دو طرح پژوهشاي پاياان-
يافته در هر گروه ضروري است.
ج :داشتن امکانات و تجهيزات کافي براي امور پژوهشي.
 -3-2ایجاد پژوهشگاه:

پژوهشگاه موضوع بند  1-10اين دستورالعمل با شرايط زير ايجاد ميشود:
الف :داشتن حداقل  3پژوهشکده با شرايط منادرج در بناد « »2-2ايان دساتورالعمل در گاروههااي
پژوهشي هر پژوهشکده
ب :داشتن امکانات و تجهيزات کافي براي انجام امور پژوهشي
مادۀ  -3مراحل تأسیس

با توجه به شرايط مندرج در اين دستورالعمل ،اعطاي مجوز تأسيس واحدهاي پژوهشي در دو مرحلاه
به شرح زير و با تصويب شوراي گ ترش آموزش عالي انجام خواهد شد.
الف :موافقت اصولي
ب :موافقت قطعي
 -1-3موافقت اصولی

اعطاي موافقت اصولي منوط به احراز شرايط زيار و مطاابق منادرجات برگاة درخواسات و تصاويب
شوراي گ ترش آموزش عالي خواهد بود.
الف -تطبيق هدف ،شرح وظايف و فعاليت واحد پژوهشي مورد تقاضا باا نيازهااي اساساي کشاور در
زمينههاي علمي و پژوهشي ،با توجه به برنامههاي توسعة ملي و اولويتهاي پژوهشي کشور،
ب -توجيه کافي براي تأسيس واحد پژوهشي با توجه به شرح وظايف سازمان متقاضي،
تبصره :در صورتيکه اشخاص حقيقي متقاضي تأسيس واحد پژوهشي باشند نياز به احراز شارايط بناد
(ب) نخواهد بود.
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ج -احراز شرايط مندرج در مادۀ  2اين دستورالعمل ح ب مورد،
د -پيشبيني منابع مالي و سرمايهاي و همچنين منابع نيروي ان اني و نحوۀ تأمين آن،
ه -پيشبيني فضاي کالبدي ،تجهيزات و ساير امکانات مورد نياز با ارائة تقويم زماني.
تبصرۀ  -1مدت اعتبار موافقت اصولي براساس برنامة اجرايي ارائه شاده توساط ساازمان متقاضاي و
گ تردگي حوزۀ فعاليت واحد پژوهشي (گاروه پژوهشاي ،پژوهشاکده و پژوهشاگاه) توساط شاوراي
گ ترش آموزش عالي تعيين خواهد شد.
تبصرۀ  -2هر سازمان در صورت احراز شرايط مندرج در اين دستورالعمل ميتواند فقط متقاضي ايجاد
يک پژوهشگاه باشد.
 -2-3موافقت قطعی

اعطاي موافقت قطعي با احراز شرايط زير و تصويب شوراي گ ترش آموزش عالي ممکن خواهد بود:
الف -ارسال تقاضاي موافقت قطعي به معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي،
تبصره :در صورت تقاضاي تبديل موافق اصولي به قطعي ،اعاالم تحقاق شارايط منادرج در موافاق
اصولي مصوب شوراي گ ترش آموزش عالي با امضاي باالترين مقام سازمان مربوط ضروري خواهد
بود.
ب -تکميل برگة درخواست و تهية اساسنامة پيشنهادي مطابق اساسنامة الگو و ارسال آن باه هماراه
ساير مدارک مورد نياز به دفتر امور پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي با امضاي باالترين مقاام
سازمان،
ج -بررسي اساسنامه و مدارک ارسالي در کمي يونهاي تخصصي و اساسنامههاي معاونت پژوهشاي
وزارت فرهنگ و آموزش عالي و اعالم نتيجه به شوراي گ ترش آموزش عالي جهت اتخاا تصاميم
نهايي.
مادۀ  -4انطباق وضعیت استخدامی پژوهشگران

مؤس ات پژوهشي واب ته و يرواب ته پس از اخذ موافق قطعي ن بت به تطبيق وضعيت استخدامي
هيئت علمي خود (پژوهشگران معرفي شده) از طريق مراجع يربط اقدام مينمايند.
تبصره :مؤس ات خصوصي الزامي به تطبيق وضعيت اعضاء هيئت علمي (پژوهشگران) خود با ضوابط
و مقررات استخدامي اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مراکز پژوهشي ندارند.
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مادۀ  -5نحوۀ پذیرش دانشجو در دورههای کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

برگزاري دورههاي آموزشي در مؤس ات پژوهشي طبق ضوابط و مقررات مندرج در آيينناماة توساعة
دورههاي تحصيالت تکميلي در مؤس ات پژوهشي مصوب جل ة ماورخ  77/2/5شاوراي گ اترش
آموزش عالي انجام ميپذيرد.
مادۀ -6

اساسنامة پيشنهادي واحد پژوهشي مورد تقاضا با توجه به وضعيت و تخصص و شرح وظايف مؤس ة
متقاضي بايد مطابق با اساسنامة الگوي پيوست اين دساتور العمال تادوين شاود .نماودار تشاکيالتي
مؤس ة مورد تقاضا ميتواند مطابق نمودار سازماني شمارۀ  1يا ( 2پيوست) پيشنهاد شود.
تبصره :اعطاي موافقت اصولي و قطعي گروه پژوهشي و همچنين موافقت اصولي واحدهاي پژوهشي
نياز به اساسنامه ندارند.
مادۀ -7

کلية واحدهاي پژوهشي موجود در صورت تمايل به برخورداري از ت هيالت اين دستورالعمل موظفند
ن بت به تطبيق وضعيت خود به صورت يکي از واحدهاي پژوهشي مندرج در اين دستورالعمل اقادام
نمايند.
اين دستورالعمل در يک مقدمه و  7ماده و  11تبصره در جل ة  77/4/13شاوراي گ اترش آماوزش
عالي به تصويب رسيد و از همان تاريخ الزم االجرا است.
تشکیالت پیشنهادی
تشکیالت:

تشکيالت واحدهاي پژوهشي با توجه به واب تگي سازماني ،حجم و نوع فعاليت متفاوت خواهد بود .با
توجه به تجربيات موجود ،تشکيالتي به شرح زير براي واحدهاي مختلف پيشنهاد ميشود:
نمودار سازماني شمارۀ  1براي گروه پژوهشي پيشانهاد مايشاود .در ايان نماودار ساازماني ،معااون
پژوهشي م ئول هماهنگي و نظارت بر امور تحقيقاتي واحد است و بخشهاي پژوهشي (باه عناوان
مثال مرکز تحقيقات برق ميتواند از بخشهاي الکترونيک ،کامپيوتر ،مخابرات ،مهندساي پزشاکي و
يره تشکيل شود) م تقيما زير نظار رئايس واحاد قارار دارناد .باراي همااهنگي بيشاتر م ائوالن
بخشهاي پژوهشي با معرفي معاون پژوهشي و حکم رئيس واحد منصوب ميشوند.
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 -

شکل  :1نمودار سازمانی شمارۀ 1
یادآوری مهم:

بهتر است در کلية واحدهاي پژوهشي ،تشکيالت اداري در حداقل ممکن و در حد ضرورت پيشبيني
شود تا فعاليتهاي علمي تحتالشعاع آن واقع نشود.
نمودار سازماني شمارۀ  1براي پژوهشکدهها و پژوهشگاهها نيز قابل اجرا است .باراي واحادهايي کاه
بيش از سه بخش علمي دارند نمودار فوق مناسب خواهد بود .چنانچه در اين واحادها حجام فعاليات
علمي باال باشد ميتوان چند معاون ح ب وظايف تعيين کرد.
براي پژوهشکده و پژوهشگاههايي که دو يا سه فعاليت علماي قابال تفکياک داشاته باشاند (مانناد
پژوهشگاه دانشهاي بنيادي) نمودار سازماني شمارۀ  2پيشنهاد ميگردد.




(  -

)

»

«

» «

شکل  :2نمودار سازمانی شمارۀ 2

» «
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مصوبه کسب مجوز ایجاد موسسات از هیات رئیسه دانشگاه
(بند  2سومین صورتجلسه شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهش و فناوری مورخ )1395/03/03

براي ايجاد واحدهاي پژوهشي جديد يا ک ب مجوز براي واحدهاي پژوهشاي فاقاد مجاوز از هياات
رئي ه دانشگاه مقرر شد درخواست دانشکدهها /پرديسها باا ارساال صورتجل اه شاوراي پژوهشاي
مربوطه ،ح ب مورد و تکميل م تندات مورد نياز در دبيرخاناه مراکاز و موس اات پژوهشاي ،باراي
تصويب به هيات رئي ه دانشگاه ارسال شود .پس از تصويب هيات رئي ه ،اساسنامه مربوط به هياات
امنا و م تندات مورد نياز براي ک ب مجوزهاي قانوني الزم ،به وزارت علوم ارسال ميگاردد .شاروع
به کار واحدهاي پژوهشي در سطح دانشگاه پس از تصويب هيات رئي ه دانشگاه مجاز ميباشد.
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پرسشنامه درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی دانشگاهی/پژوهشگاهی

مراکز و موسسات پژوهشی
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
معاونت پژوهش و فناوري
تذکر:

متقاضيان محترم پس از مطالعه و آگاهي از آییننامه نحـوه تشـکیل و فعالیـت واحـدهای
پژوهشی در دانشگاهها و پژوهشگاهها مورخ  ،90/3/7اين پرسشنامه را تکميال و هماراه باا
فرم درخواست با امضاي رئيس دانشگاه/پژوهشگاه (فرم شماره )1پس از تأييد کارشاناس مرباوط باه
دبيرخانه معاونت پژوهش و فناوري وزارت متبوع تحويل دهند.

نشانی معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري:
تهران ،اهرک غرب ،میدان صنعت ،خ خوردین ،خ هرمران ،نالبش خ پیالروزان جنالوبی،
ساخذمان وزارت علوم ،تحقیقالات و فنالاوری ،قبقاله ،11کالد پسالذی14666-64891 :
نمابر 88575753 :وبگاه جهت کسب اخبار و اطالعاتwww.Arzyabi. msrt.ir :

(گروه تأسیم و برنامه ریری پژوهشی)
کارشناسان مسئول:
فاقمه اج سینی
فراذه اسماعیلی

تلمن82233568 :
تلمن82233569 :

دستورالعملها ،آییننامهها و فرمهای مراکز و مؤسسات پژوهشی

221

پرسشنامه تاسیس
نام دانشگاه:
 -1مشخصات واحد پژوهشی مورد درخواست:
 1-1نوع درخواست:
تأسیس :
گروه پژوهشي 

مرکز پژوهشي

مؤس ه پژوهشي

پژوهشگاه

تبدیل :

پژوهشکده

از:

گروه پژوهشي 

مرکز پژوهشي

به:
مرکز پژوهشي

پژوهشکده 

پژوهشکده

مؤس ه پژوهشي

مؤس ه پژوهشي

پژوهشگاه

 -2-1زمینه اصلی فعالیت:

رشته................................... :
رشته................................... :
رشته................................... :
رشته................................... :
رشته................................... :

الف -علوم ان اني و هنر
ب -فني مهندسي
 علوم پايهت -کشاورزي
ث -ميانرشته اي

 -3-1نام انتخابی واحد پژوهشی............................................................................... :

تذکر :نام از دو بخش تشکيل ميشود :بخش اول که نشاندهنده نوع واحد پژوهشي اسات( .گاروه
پژوهشي يا  )...........بخش دوم نشاندهنده موضوع فعاليت واحد پژوهشي است( .موضوع فعاليت بايد
محدود باشد)
مثال:
نوع واحد پژوهشی

مأموریت/موضوع فعالیت

گروه پژوهشي

مديريت راهبردي
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 -4-1نام رئیس پیشنهادی:
نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری:
تاریخ و امضاء:
 -5-1نشانی و تلفن واحد پژوهشی:
تلفن ثابت (نماينده واحد پژوهشي):
نمابر:

تلفن همراه:
پست الکترونیکی:

وبگاه:

تذکر :نشاني بهگونهاي باشد که متقاضي قابل دسترس باشد .در ير اينصورت عواقب ناشي از عادم
دسترسي ،به عهده متقاضي خواهد بود.
 -2فضا و امکانات واحد پژوهشی:
فضای فیزیکی (متراژ)

کتابخانه
آزمايشگاه
کارگاه
کل م احت
زيربنا

امکانات

تعداد کتب فارسي

تعداد کتب ير فارسي

تعداد عناوين مجالت
فارسي
تعداد آزمايشگاهها در زمينه
فعاليت گروه
تعداد کارگاهها در زمينه
فعاليت گروه

تعداد عناوين مجالت
ير فارسي
تعداد اشتراک بانکهاي
اطالعاتي

تذکر:

 -1اسامي و تعداد تجهيزات اساسي موجود در داخل آزمايشگاهها و کارگاهها به تفکيک کر شود.
 -2چنانچه واحد پژوهشي نياز به تجهيزات سنگين و گرانقيمت دارد و در حال حاضر فاقد آن اسات
م تندات مربوط به امکان استفاده از تجهيزات ساير مؤس ات را ارائه دهد.
 -3اهداف

تذکر :اطالعات خواسته شده در اين ق مت(بند )3بايد براي هر گروه پژوهشي باه طاور جداگاناه
تکميل شود.
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 -1-3عنوان گروه پژوهشی:
 -2-3مأموریت:
 -3-3اهداف بلند مدت (5ساله)گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):

 -4-3اهداف کوتاه مدت(2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگوی موجود در وبگاه):
نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری:
تاریخ و امضاء:
 -4پژوهشگران

رديف

نام و نام خانوادگي

1

پژوهشگر شاخص

آخرين مدرک تحصيلي و مرتبه و
پايه علمي
رشته و گرايش

مرتبه

پايه

نوع
همکاري

عنوان گروه
محل
تمام پاره خدمت فعلي پژوهشي پيشنهادي
وقت وقت

2
3
4
5

تذکر :اطالعات خواسته شده در اين ق مت(بند )4مطابق ماده  5آييننامه تکميل شود.
توضیح:

 -1الزم است از ميان پژوهشگران معرفي شده يک نفر به عنوان پژوهشگر شاخص مطابق با ماده
 5آييننامه معرفي شود.
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 -2از ميان اعضاي برج ته هيئت علمي مارتبط ياک تان باه عناوان رئايس واحاد توساط رئايس
دانشگاه/پژوهشگاه معرفي شود.
 -3در مورد پژوهشگراني که محل کار اصلي آنها واحد پژوهشي ياا دانشاگاه متباوع ني ات ،محال
خدمت اصلي کر شود.
 -4براي درج اسامي ،در فايل الکترونيکي ،سطرهاي جدول را به ميزان الزم افزايش دهيد.
 -5در جدول فوق به ترتيب پژوهشگر شاخص ،پژوهشگران تماموقت و پارهوقت درج شوند .در مورد
اعضاي هيئت علمي دانشگاه که با حکم مأموريت از سوي رئيس دانشگاه با گروه همکاري ميکنناد
در ستون پارهوقت ( )%50درج شود.
مدارک پژوهشگران معرفی شده (فقط فایل الکترونیکی) شامل:

 -1آخرين مدرک تحصيلي  -2آخرين حکم استخدامي  -3نامه مأموريت حداقل  %50خدمت موظف
پژوهشي براي پژوهشگراني که اعضاي هيئات علماي ه اتند توساط رئايس دانشاگاه  -3رزوماه
تحقيقاتي پژوهشگر به زبان فارسي(با برج ته نمودن موارد مرتبط با حوزه فعاليات واحاد پژوهشاي)
فايل ( -4 )wordم تندات رزومه (شامل :صفحه اول قرارداد پژوهشي  +گواهي ح ان انجاام کاار
پروژههاي انجامشده از کارفرما ،صفحه اول مقاالت چا شده  +صفحه اول مجلهاي که مقاله را باه
چا رسانده است ،گواهي ثبت اختراع(در صورت موجود بودن)
تذکر -1 :1مدارک اشاره شده براي هر پژوهشگر را در يک پوشه الکترونيکي به نام پژوهشگر و به
تفکيک مدارک خواسته شده ارائه نماييد.
 -2م تندات رزومه هر پژوهشگر را فقط منطبق با موارد خواسته شده در آييننامه ارائه نماييد.
تذکر :2از تغيير فرمت پرسشنامه جدا خودداري فرماييد.
نام و نام خانوادگی معاون پژوهش و فناوری:
تاریخ و امضاء:
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رزومه پژوهشگران

فرم شماره 2

فرم پژوهشگر

محل الصاق عکس

 -1مشخصات پژوهشگر:
نام ...................................... :نام خانوادگی..................... :نام پدر..........................:
محل صدورشناسنامه ................. :محل تولد ................. :تاریخ تولد................. :
تلفن همراه ............................. :تلفن محل کار .................. :تلفن منزل.................. :
آدرس الکترونيکی...................................................................:

 -2سوابق تحصیلی:

مقطع تحصيلی
دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتري
تحصيالت
غيردانشگاهی

رشته

کشور محل

شهر محل

تحصيل

تحصيل

مؤسسه
محل
تحصيل

تاریخ

تاریخ

شروع

پایان
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 -3سوابق فعالیتهای علمی – پژوهشی مـرتبط بـا حـوزه فعالیـت گـروه پژوهشـی کـه
پژوهشگر عضو آن معرفی شده است:
الف -پایاننامهها:
 -1عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد:
 -2عنوان پایاننامه دکتری:
ب -طرحهای تحقیقاتی مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
ردیف

عنوان طرح

کارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مسئولیت در طرح
مجری/همکار

ج -راهنمایی پایاننامههای مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
مقطع
کارشناسیارشد

دکتری

ردیف

عنوان

دانشگاه

سال ارائه پایان نامه
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د -ثبت اختراع مرتبط با حوزه فعالیت گروه:

ردیف

نام اختراع

تاریخ و شماره ثبت /تأییدیه

مرجع تأیید کننده

ه -مقاالت مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت  ISIمرتبط با حوزه فعالیت گروه:
ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

 -2مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  -پژوهشی داخلی مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

228

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 -3مقاالت چاپ شده در مجالت علمی – ترویجی داخلی مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
ردیف

عنوان مجله

عنوان مقاله

شماره مجله

سال چاپ

و -کتب مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
 -1کتب تألیف شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
ردیف

عنوان کتاب

موضوع و رشته کتاب

محل

انتشارات

انتشار

سال

نوبت

چاپ

چاپ

1
2
3
4
 -2کتب ترجمه شده مرتبط با حوزه فعالیت گروه:
رديف

عنوان
کتاب

نام
نوي نده

سال ن خه
اصلي چا

کشور و
انتشارات

انتشار
ترجمه

\

ز -جوایز ،تشویقها و ...

سال
انتشارترجمه

کار مشترک
(نفرچندم) /کار
انفرادي
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1

نام واحد پژوهشی.......................................
توضیح :بخشهای خالی توسط متقاضیان واحدهای پژوهشی تکمیل میشود
ماده  .1مقدمه

در اين ق مت خالصه اي از داليل تاسيس واحد پژوهشي کر ميشود (حداکثر  5خط).
نام واحد پژوهشی دانشگاه تهران با هدف کمک به رفع نيازهاي علمي و پژوهشي ،توسعه تحقيقاات
علمي کشور و گ ترش همکاريهاي بينالمللي در حوزه  .....................................................تاسيس ميشود.
در اين اساسنامه به اختصار ،دانشگاه تهران ،دانشگاه و گروه ،واحد ،پژوهشکده يا موس ه پژوهشي ،واحاد
خوانده ميشود .اين واحد پژوهشي تقاضا محور يا ناوع ( 2بار اسااس ضاوابط وزارت علاوم ،تحقيقاات و
فناوري) بوده و مطابق مفاد اين اساسنامه و مقررات پژوهشي دانشگاه فعاليت ميکند.
ماده  .2جایگاه حقوقی و محل استقرار

واحد پژوهشي واب ته باه دانشکده  /پردیس /دانشگاه باوده و محال اساتقرار آن در دانشاگاه
خواهد بود.
ماده  .3ماموریت( :حداکثر در  5بند کر شود)
ماده  .4اهداف( :حداکثر در  5بند کر گردد)
ماده  .5ارکان :ارکان واحد شامل شوراي سياستگذاري ،رئيس و شوراي علمي ميباشد.
ماده .6شورای سیاستگذاری

شوراي سياستگذاري باالترين مرجع علمي و سياستگذاري واحد بوده که وظيفاه تعياين خاط مشاي
فعاليتهاي علمي ،تحقيقاتي ،ترويجي واحد را به عهده داشته و متشکل از افراد زير ميباشد:
 -1رئيس دانشکده /رئيس پرديس /معاون پژوهشي دانشگاه ح ب مورد (رئيس شورا)
 -2معاون پژوهشي دانشکده /پرديس /نماينده معاون پژوهشاي دانشاگاه ح اب ماورد (ناياب
رئيس شورا)
 1پيوست بند  3صورتجل ه هيات رئي ه دانشگاه مورخ 1395/08/15
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 -3يک نفر عضو هيئت علمي خبره در موضوع فعاليت واحد به پيشانهاد رئايس واحاد و حکام
معاون پژوهشي دانشگاه
 -4يک نفر خبره مرتبط با موضوع پژوهشهاي کاربردي موس ه (خارج از دانشگاه) با پيشانهاد
رئيس واحد و تاييد معاون پژوهشي دانشگاه
 -5رئيس واحد (دبير شورا)
تبصره  :1احکام اعضاي حقيقي شورا به پيشنهاد رئيس واحد ،تاييد رئيس دانشکده /پرديس و حکام
معاون پژوهشي دانشگاه براي مدت  3سال صادر ميشود
-

وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر میباشد.

 .1تصويب طرح تشکيالتي ،نمودار سازماني واحد
 .2تعيين و تصويب برنامهها ،راهبردها و خط مشيهاي اساسي واحد
 .3ايجاد گروههاي پژوهشي جديد يا انحالل گروههاي پژوهشي موجود
 .4تصويب بودجههاي جاري و سرمايه اي و صورت ح ابهاي مالي و تراز نامه ساالنه
 .5تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه واحد
 .6اتخا تصميم در مورد نحوه تامين و جذب منابع مالي مورد نياز
 .7تصويب آييننامهها و دستورالعملهاي اداري ،مالي در چارچوب قوانين و مقررات دانشگاه
 .8اتخا تصميم درباره ساير موضوعات
تبصره  :2کليه وظايف و اختيارات شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه ميباشد.
ماده .7رئیس

رئيس ،باالترين مقام اجرايي واحد ميباشد که به پيشنهاد رئيس دانشکده /پرديس /معاون پژوهشاي
دانشگاه و با حکم رئيس دانشگاه براي مدت  3سال منصوب ميشود .تمديد م ئوليت براي دورههاي
متوالي بالمانع ميباشد.
وظایف رئیس واحد به شرح زیر میباشد:

 .1اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري
 .2اداره واحاد در چاارچوب ساااختار ،برناماههاا ،راهبردهااا و خاط مشايهاااي مصاوب شااوراي
سياستگذاري
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اتخاب معاونين ،مديران واحدها و ديگر م ئوالن اجرايي " موس ه" و صدور احکام مربوطاه
طبق مقررات
تنظيم بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن از طرياق شاوراي علماي باراي بررساي و تصاويب در
شوراي سياستگذاري
برقراري ارتباط با موس ات علمي و سازمانهاي اجرايي براي ارائه خدمات و جذب طرحهاا و
پروژههاي پژوهشي
برقراري ارتباطات بين المللي در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران
انعقاد قرارداد براي پيشبرد اهداف موس ه در چارچوب سياستها و مقاررات مرباوط مصاوب
هيئت امناء

.3
.4
.5
.6
.7

ماده .8شورای علمی

شوراي علمي واحد متشکل از رئيس ،معاونان ،مديران گروههاي پژوهشي و دو نفر عضو هيئت علمي
به انتخاب شوراي سياستگذاري با وظايف و اختيارات زير ميباشد:
 -1تدوين برنامههاي علمي و پژوهشي
 -2بررسي طرحهاي پژوهشي کالن براي ارايه به دستگاههاي اجرايي
 -3تهيه پيشنهاد در خصوص آييننامه و برنامههاي پژوهشي به شوراي سياستگذاري
 -4بررسي نيازهاي تجهيزاتي ،علمي و پژوهشي گروه و ارايه راهکارهاي الزم براي تامين آنها
 -5برنامهريزي براي برگزاري سمينارها ،کارگاههاي آموزشي و پژوهشي
 -6بررسي آثار علمي و پژوهشي براي انتشار
تبصره  :3احکام اعضاي حقيقي شوراي علمي با حکم رئيس شاوراي سياساتگذاري باراي مادت 3
سال صادر ميشود.
ماده  .9مقررات مالی و اداری

.1
.2
.3
.4

منابع مالي موس ه از محل قراردادهاي پژوهشي و کمکهاي دريافتي تامين ميشود.
امورمالي ،اداري و به کارگيري کارکنان واحد مطاابق مقاررات و آياينناماههااي دانشاگاه
ميباشد.
اعضاي هيئت علمي دانشگاه ميتوانند به عنوان عضو واب ته با واحد همکاري نمايند.
موس ه از نظر مالي به صورت خودگردان اداره ميشود و کليه هزينههاي آن اعم از نيروي
ان اني و فضاي فيزيکي از محل درآمدهاي حاصله تامين ميشود.
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ماده  .10انحالل

واحد با تصويب شوراي سياستگذاري ،تاييد معاون پژوهشي دانشگاه و تصويب هيئت رئي ه دانشاگاه
منحل ميشود.
اين اساسانامه در  10مااده و  3تبصاره تنظايم و پاس از تصاويب در دانشاکده /پارديس در تااريخ
 ...................به تصويب هيئت رئي ه دانشگاه و در تاريخ  ..........................................به تصويب هيئت
امناي دانشگاه تهران رسيد.
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اساسنامه مؤسسه (نام موسسه)
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1

توضیح :بخشهای خالی توسط متقاضی صنعت  /دانشگاه تکمیل میشود.
ماده  .1مقدمه

اين مؤس ه با هدف کلي توسعه پژوهش و فناوري در زمينههاي  ...............................................فاي ماابين
سازمان --------------------که به اختصار " "-------ناميده ميشود و بهره گيري از تواناييها و امکانات
دانشکده /پرديس /دانشگاه تهران که به اختصار "دانشگاه" ناميده مايشاود تأسايس مايگاردد .ايان
مؤس ه پژوهشي که در اين اساسنامه به اختصار "مؤسسه" خوانده ميشود از مؤس ات پژوهشي تقاضا
محور (نوع سوم)دانشگاه تهران ميباشد و با پشتيبانيهاي علمي ،پژوهشاي و تخصصاي "دانشـگاه"و
پشتيبانيهاي مادي و تخصصي""-------در دانشگاه تهران فعاليت مينمايد.
ماده  .2اهداف (حداکثر  5مورد) به عنوان نمونه

.1
.2
.3
.4
.5

توسعه فناوري و نوآوريهاي مرتبط با ---------------------- --
افزايش بهره وري و رقابت پذيري -----------
تعريف ،اجرا و تجاري سازي پروژههاي مورد نياز در زمينههاي ----------------
کمک به توسعه روابط و تعامالت خارجي و بينالمللي -----------
مشارکت در تامين نيروي ان اني متخصص مورد نياز براي توسعه و ارتقاي بهره وري ---

ماده  .3وظایف و ماموریت (حداکثر  5مورد) به عنوان نمونه

.1
.2
.3
.4
.5

مديريت و انجام پژوهشهاي کاربردي و توسعهاي
ايجاد ارتباطات علمي م تمر با موس ات دانشگاهي و مؤس ات بين المللي در حاوزههااي
مورد نياز ------------
همکاري با ساير مراکز پژوهشي و آموزشي فعال کشور در زمينههاي مرتبط با فعاليتهااي
"مؤس ه"
برگزاري کنفرانسها  ،همايشها و دورههاي آموزشي پيشرفته تخصصي در ساطوح ملاي،
منطقهاي و بينالمللي
ارائه خدمات مشاوره اي تخصصي مرتبط
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ماده  .4ارکان

ارکان موس ه شامل هيأت امناء ،کمي يون دائمي ،رئيس و شوراي علمي ميباشد
ماده  .5هیأت امناء

ترکيب هيات امناي موس ه به شرح زير ميباشد:
 -1وزير /رئيس سازمان( .........رئيس هيات امناء)
 -2رئيس دانشگاه  /پرديس /دانشکده (ح ب مورد)
 -3معاون  ..............وزارت  /سازمان
 -4معاون  ..............وزارت  /سازمان
 -5معاون پژوهشي دانشگاه /پرديس /دانشکده
 -6معاون آموزشي دانشگاه /پرديس /دانشکده (ح ب مورد)
 -7رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه (ح ب مورد)
 -8رئيس موس ه پژوهشي (دبير)
 -9يک نفر خبره به انتخاب وزير /رئيس سازمان
 -10يک نفر خبره دانشگاهي به انتخاب رئيس دانشگاه /پرديس /دانشکده
ماده  .6وظائف و اختیارات هیأت امناء

وظائف و اختيارات هيات امناء مؤس ه عبارت است از:
 .1تصويب طرح تشکيالتي ،نمودار سازماني موس ه
 .2تعيين و تصويب برنامهها ،راهبردها و خط مشيهاي اساسي موس ه
 .3ايجاد گروههاي پژوهشي جديد يا انحالل گروههاي پژوهشي موجود
 .4تصويب بودجههاي جاري و سرمايه اي و صورت ح ابهاي مالي و ترازنامه ساالنه
 .5تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه موس ه
 .6اتخا تصميم در مورد نحوه تامين و جذب منابع مالي مورد نياز
 .7تصويب آييننامهها و دستورالعملهاي اداري ،مالي در چارچوب قوانين و مقررات دانشگاه
 .8اتخا تصميم در باره ساير موضوعات
تبصره :1کليه وظايف و اختيارات هيات امنا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه ميباشد.
ماده  .7کمیسیون دائمی

اعضاي کمي يون دائمي هيأت امناء  7نفر است که با پيشنهاد اعضااي هياات امناا در اولاين جل اه
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هيات امنا مشخص ميشود .وظائف آن عبارت است از تهيه دستور جل ات هياأت امنااء و بررساي و
پيگيري موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء.
تبصره  :2اين کمي يون حداقل هر سه ماه يکبار جل ه خواهد داشت .
ماده  .8رئیس مؤسسه

رئيس موس ه از بين اعضاي هيئت علمي برج ته دانشگاه تهران با موافقت و حکم مشترک رئايس
دانشگاه و رئيس هيات امنا براي مدت  3سال منصوب و انتصاب مجدد وي باراي دوره هااي بعادي
بالمانع است.
وظایف رئیس مرکز به شرح زیر میباشد:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

اجراي مصوبات هيأت امناء
اداره مؤس ه در چارچوب ساختار ،برنامهها ،راهبردها و خط مشيهاي مصوب هيات امناء
انتخاب معاونين ،مديران واحدها و ديگار م ائوالن اجراياي "مؤس اه" و صادور احکاام
مربوطه طبق مقررات
تنظيم بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن از طريق کمي يون دائمي هيأت امناء براي بررسي و
تصويب هيأت امناء
برقراري ارتباط با موس ات علمي و سازمانهاي اجرايي براي ارائه خدمات و جذب طرحها
و پروژههاي پژوهشي
برقراري ارتباطات بينالمللي در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه تهران
انعقاد قرارداد براي پيشبرد اهداف مؤس ه در چارچوب سياستهاو مقررات مرباوط مصاوب
هيأت امناء

ماده  .9شورای علمی

شوراي علمي موس ه با هدف بررسي ،تعيين اولويتهاا ،تصاويب موضاوعات و عنااوين طارحهاا و
پروژههاي پژوهشي ،بررسي و تأييد همکاريهاي داخلي و باينالمللاي و بررساي و تايياد صاالحيت
علمي پژوهشگران با ترکيب زير شکل ميگيرد:
 -1رئيس مؤس ه به عنوان رئيس شورا
 -2دو نفر از مديران ارشد و مرتبط سازمان /وزارتخانه
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-3
-4
-5
-6

معاون پژوهشي موس ه
يک نفر خبره به معرفي سازمان /وزارتخانه
يک نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه تهران با معرفي معاون پژوهشي دانشگاه
مديران گروههاي پژوهشي موس ه

ماده  .10گروههای پژوهشی

موس ه داراي گروههاي پژوهشي زير ميباشد:
-1
-2
-3
تبصره  :3در صورت نياز گروههاي پژوهشي جديد به پيشنهاد کمي يون دائمي و تصويب هيات امنا
ايجاد ميشود.
تبصره  :4ظرف سه ماه پس از تشکيل موس ه ،شرح وظايف و ترکيب اعضاي گروههاي پژوهشاي
به پيشنهاد رئيس موس ه و تصويب شوراي علمي تعيين ميشوند.
ماده  .11امور اداری مالی و مالکیتها

 .1امور اداري مالي مؤس ه مطابق مقررات و آييننامههاي مصوب دانشگاه ميباشد.
 .2داراييهاي فکري ک ب شده از اجراي پروژهها و طرحهاي پژوهشي در مؤس اه باه طاور
م اوي به طرفين تعلق ميگيرد.
 .3در صورت انحالل مؤس ه ،اموال و داراييهاي مؤس ه پس از ت اويه دياون باه دانشاگاه
منتقل خواهد شد.
توسط آقاي  ----------وزير/
اين اساسنامه در يازده ماده و چهار تبصره در تاريخ
رئيس سازمان ...........و آقاي  ----------------رئيس دانشگاه  /پرديس  /دانشکده امضا و از
اين تاريخ قابل اجرا ميباشد.
وزیر/رئیس سازمان

رئیس دانشگاه
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چک لیست درخواست تأسیس و یا تبدیل واحدهای پژوهشی
نام و نام خانوادگی رئیس پیشنهادی:

مرتبه:

عنوان واحد پیشنهادی:
 -1پرسشنامه دارد  ندارد
 -1-1نوع درخواست :تأسیس تبدیل
 -2-1زمینه اصلی فعالیت مشخص شده است بلی  خیر 
نام انتخابی واحد پژوهشی براسـاس ضـوابط مشـخص شـده اسـت
-3-1
بلی  خیر 
نمیباشد 
 -4-1واحد پژوهشی دارای فضا و امکانات میباشد
 -5-1واحد پژوهشی با مأموریت مشخص تعریف میباشد  نمیباشد
 -6-1اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای واحد پژوهشی تبیین شـده اسـت.
بله خیر
 -7-1نام گروه  /يا گروهها با عنوان واحد پژوهشي هم راستا میباشد نمیباشد 
 -8-1هر گروه حداقل  5عضو پژوهشي دارد که  3عضو آن از دانشاگاه تهاران مايباشاند.
خیر
بله
 -9-1عضو شاخص در هر گروه داراي طرح و مقاالت مرتبط با عنوان واحد پژوهشاي اسات.
بله خیر
 -10-1تعداد اعضاي مشارکت کننده در گروههاي پژوهشي بر اساس رتبه شاامل :اساتاد .....
دانشيار  .....استاد يار  .....يره......
 -11-1تمام اعضاي گروهها رزومه به روز و رضايت نامه شارکت در واحاد پژوهشاي را دارناد
خیر
بله
خیر
 -12-1کليه مدارک به صورت الکترونيکي دريافت شده است .بله
-2

حکم ریاست  /یا سرپرستی واحد پژوهشی را دارد .بله

خیر

-3

نامه موافقت هیئت رئیسه دارد.

بله

خیر

-4

اساسنامه دارد.

بله

خیر

-5

قرار داد مرتبط با عنوان واحد پژوهشی دارد.

بله

خیر

-6

صورتجلسه شورای پژوهشی پردیس /دانشکده میباشد  نمیباشد 
امضای متقاضی
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پرسشنامه ارزیابی عملکرد پژوهشی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهشی
دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی
گروه تأسیس واحدهای پژوهشی
پرسشنامه ارزیابی عملکرد پژوهشی
تذکر:

متقاضيان محترم پس از مطالعه و آگاهي از آئيننامههاي مربوط ،اين پرسشنامه را تکميل و همراه باا
نامه درخواست با امضاي باالترين مقام سازمان متبوع (به ير از واحدهاي پژوهشي خصوصاي) پاس
از تأييد کارشناس مربوط به دبيرخانه معاونت پژوهش و فنااوري وزارت متباوع تحويال دهناد .الزم
است گزارش عملکرد واحدهاي پژوهشي درون دانشگاهها به تأييد معاون پژوهش و فناوري دانشاگاه
مربوطه و در مورد ساير واحدها به تأييد بااالترين مقاام واحاد برساد .همچناين الزم اسات گازارش
عملکرد واحد پژوهشي به تفکيک هر گروه پژوهشي در پرسشنامه مشخص شود.
نشانی معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري:
تهران ،اهرک غالرب ،میالدان صالنعت ،خ خالوردین ،خ هرمالران ،نالبش خ پیالروزان
جنوبی ،ساخذمان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،قبقه ،11کد پسالذی-64891 :
 14666نمووابر 88575678 :وبگوواه جهووت کسووب اخبووار و اطالعووات:
( rppc.msrt.irگروه ایجاد و توسعه وا دهای پژوهشی)
کارشناسان مسئول:
فاقمه اج سینی
فراذه اسماعیلی

تلمن82233568 :
تلمن82233569 :

دستورالعملها ،آییننامهها و فرمهای مراکز و مؤسسات پژوهشی

239

 -1مشخصات واحد پژوهشی:
تاریخ موافقت اصولی:

نام واحد پژوهشی:
نام دانشگاه متبوع:
نوع واحد:
گروه پژوهشي 

مرکز پژوهشي 

مؤس ه پژوهشي 

پژوهشگاه 

پژوهشکده 

زمینه اصلی فعالیت:
کشاورزي

علوم ان اني

علوم پايه

فني -مهندسي

هنر و معماري

بين رشتهاي

نوع و درصد فعالیت:

بنيادي

درصد

نوع درخواست:
تغییر ساختار به:

کاربردي

درصد

توسعهاي

تبدیل از اصولی به قطعی  :تغییر ساختار :

مرکز پژوهشي 

پژوهشکده 

مؤس ه پژوهشي 

پژوهشگاه 

تلفن ثابت (نماينده واحد پژوهشي):

تلفن همراه:

نمابر:

پست الکترونیکی:

وبگاه واحد:
آدرس و کد پستی واحد:
اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
 -2مشخصات مسؤلین واحد پژوهشی:
نام رئیس واحد:

نام معاون پژوهشی واحد:

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

رشته و گرایش تحصیلی:

رشته و گرایش تحصیلی:

تلفن:

تلفن:

پست الکترونیکی:

پست الکترونیکی:

درصد
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 -3فضا و امکانات واحد پژوهشی
فضای فیزیکی

امکانات

(متراژ)

کتابخانه

تعداد کتب فارسي

تعداد کتب ير فارسي

آزمايشگاه

تعداد عناوين مجالت فارسي

تعداد عناوين مجالت ير فارسي

کارگاه

تعداد آزمايشگاهها در زمينه فعاليت گروه

تعداد اشتراک بانکهاي اطالعاتي

کل م احت
زيربنا

تعداد کارگاهها در زمينه فعاليت گروه

تعداد کامپيوتر

گروههای مصوب دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی
نام گروههای
مصوب

تاریخ مجوز اصولی

پژوهشگر شاخص هر گروه

*1
2
3
4
5

اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
 -5اطالعات مربوط به وضعیت و عملکرد هر گروه پژوهشی:

تذکر :اطالعات خواسته شده در اين ق مت(بند )5بايد براي هر گروه پژوهشي باه طاور جداگاناه
تکميل شود.

دستورالعملها ،آییننامهها و فرمهای مراکز و مؤسسات پژوهشی

 -1-5عنوان گروه:
 -2-5مأموریت:

 -3-5اهداف:

الف -اهداف بلند مدت( 5ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگو):

ب -اهداف کوتاه مدت ( 2ساله) گروه پژوهشی(مطابق الگو):

اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
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 -4-5پژوهشگران گروه .....................

نوع همکاري
آخرين مدرک تحصيلي
و مرتبه و پايه علمي
محل خدمت فعلي در
نام و
تمام وقت
رديف
پاره
صورتيکه پارهوقت باشند
(مأموريت
رشته و
نامخانوادگي درجه
وقت
مرتبه
)%50
تحصيلي گرايش
*1
2
3
4
5
توضیح:

 -1الزم است از ميان پژوهشگران معرفي شده يک نفر به عنوان پژوهشـگر شـاخص مطاابق باا
آييننامههاي مربوط معرفي شود.
 -2درصورت کافي نبودن اين جدول براي درج اسامي ،در فايل الکترونيکي سطرها را به ميازان الزم
افزايش دهيد.
 -3در جدول فوق به ترتيب پژوهشگر شاخص ،پژوهشگران تماموقت و پارهوقت درج شوند.
مدارک پژوهشگران معرفی شده (فقط فایل الکترونیکی) شامل:

 -1تکميل فرم پژوهشگر به زبان فارسي (قابال دساترس بار روي وبگااه دفتار)  -2اساکن
آخرين حکم استخدامي و  -3اسکن حکم %50
تذکر :1مدارک اشاره شده براي هر پژوهشگر را در يک فايل الکترونيکاي باه ناام پژوهشاگر تهياه
نماييد.
تذکر :2لطفاً از تغییر فرمت پرسشنامه جداً خودداری فرمایید.
آدرس وبگاه دفترrppc.msrt.ir :
اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
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 -5-5فعالیتهای گروه ..............
 -1-5-5طرحهای پژوهشی درونسازمانی (داخل دانشگاه) جاری

ردیف

عنوان طرح

نوع

نام مجری

طرح

**

*

اعتبار (تومان)

تاریخ
شروع

جذب شده

مصوب

جمع کل (تومان)
*طرحهايي که تمامي اعتبار آن از منابع مالي داخل سازمان تأمين ميشود و هنوز به پايان نرسيده است.
** انواع طرح پژوهشي عبارتند از :ب -بنيادي ک -کاربردي ت -توسعهاي.
 -2-5-5طرحهای پژوهشی درونسازمانی (داخل دانشگاه) خاتمهیافته

ردیف

عنوان

نام

طرح

مجری

نوع طرح

**

*

اعتبار (تومان)

تاریخ شروع تاریخ خاتمه

مصوب

جذب شده

جمع کل (تومان)
جمع کل طرحهاي درونسازماني جاري و خاتمهيافته
*طرحهايي که تمامي اعتبار آن از منابع مالي داخل سازمان تأمين ميشود و به پايان رسيده است
**انواع طرح پژوهشي عبارتند از :ب -بنيادي ک -کاربردي ت -توسعهاي
اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
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 -3-5-5طرحهای پژوهشی برونسازمانی جاری

ردیف

عنوان طرح

نام
مجری

*

نوع
طرح

کارفرما

**

تاریخ
شروع

اعتبار (تومان)
جذب
مصوب
شده

جمع کل (تومان)
* طرحهايي که تمام يا ق متي از آن ،از منابع مالي خارج از سازمان تأمين ميشود ،اعم از طرحهاي
ملي ،بيندانشگاهي ،تبصرهاي ،بين دستگاهي ،بخش خصوصي ،باينالمللاي و  ...و هناوز باه پاياان
نرسيده است..
تذکر :ارسال صفحه اول قرارداد و تأييديه انجام کار الزامي ميباشد
 -4-5-5طرحهای پژوهشی برونسازمانی خاتمه یافته

ردیف

عنوان
طرح

نام
مجری

کارفرما

نوع
طرح

**

*

تاریخ
شروع

تاریخ
خاتمه

اعتبار (تومان)
مصوب

جذب
شده

جمع کل (تومان)
جمع کل طرحهاي برونسازماني جاري و خاتمهيافته (تومان)
* طرحهايي که تمام يا ق متي از آن ،از منابع مالي خارج از سازمان تأمين ميشود ،اعام از طارحهااي
ملي ،بيندانشگاهي ،تبصرهاي ،بين دستگاهي ،بخش خصوصي ،بينالمللي و  ...و به پايان رسيده است.
تذکر :ارسال اسکن صفحه اول قرارداد و تأييديه ح ن انجام کار الزامي ميباشد.
اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
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 -5-5-5مقاالت* گروه ............
ردیف

نام

عنوان مقاله

نویسنده/نویسندگان

تاریخ انتشار
سال

ماه

نام مجله یا
مجموعه

درجه علمی
مقاله

**

ISI

مقاالت

ردیف

عنوان مقاله

ردیف

عنوان مقاله

نام

تاریخ

نام مجله یا

نویسنده/نویسندگان

ماهانتشار
سال

مجموعه

درجه علمی مقاله

**

علمی -پژوهشی

مقاالت

نام
نویسنده/نویسندگان

تاریخ

نام مجله یا

انتشار

مجموعه

ماه

سال

مقاالت

درجه علمی
مقاله

**

علمی -ترویجی

*منظور مقاالتي است که توسط پژوهشگر با کر نام واحد پژوهشي در مجالت معتبر علمي داخلي و
بينالمللي به چا رسيده باشد.
**مقاالت منتشر شده در مجالت علمي -ترويجي ،علمي -پژوهشي ISI ،وISC
*** ارسال فايل الکترونيکي صفحه اول مقاله و صفحه شناسنامه مجله منتشرکننده مقاله الزامي است.
اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
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-6-5-5کتابهای منتشر شده
ردیف

*

تاریخ چاپ

نام صاحب

عنوان کتاب

اثر

سال

ماه

نوع اثر

**

نوبت چاپ

* منظور کتابهايي است که آدرسدهي ) (Affiliationواحد پژوهشي را داشته باشند.
** منظور از نوع اثر ،تأليف ،تصنيف ،ترجمه ،گردآوري و تصحيح انتقادي است.
*** ارسال فايل الکترونيکي صفحه اول کتاب الزامي است.
 -7-5-5همایشهای علمی*
ردیف

عنوان

نوع

میزان مشارکت

*

همایش**

گروه

زمان برگزاری
تاریخ

تاریخ

شروع

اتمام

سطح
برگزاری***

*منظور همايشهايي است که توسط واحد پژوهشي برگزار شده باشد و يا در برگازاري آن مشاارکت
فعال داشته باشد.
** منظااور کليااه همااايشهاااي علمااي اعاام از ساامپوزيوم ،کنفاارانس ،ساامينار ،کنگااره و ساااير
گردهماييهاي علمي  -پژوهشي ميباشد که توسط واحدهاي پژوهشي برگزار شده باشد.
*** منظور از سطح برگزاري ،سطح استاني ،ملي و بينالمللي است.
اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:

دستورالعملها ،آییننامهها و فرمهای مراکز و مؤسسات پژوهشی
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*

-8-5-5پایاننامهها

ردیف عنوان پایاننامه نام دانشجو مقطع نام استاد راهنما زمینه علمی تاریخ دفاع
**
پایاننامه
تحصیلی

*منظور پاياننامهها يا رسالههايي است که با همکاري و با استفاده از امکانات واحد پژوهشي به پايان رسيده است
**زمينه علمي عبارت است از :علوم ان اني -علوم پايه -فني و مهندسي -کشاورزي و منابع طبيعي -هنر و
معماري و بين رشتهاي
 -9-5-5سایردستاوردها
ردیف

نام دستاورد

نوع دستاورد

*

تاریخ و شماره ثبت/
**

تأییدیه

مرجع تأیید
کننده

* دستاورد شامل :اختراع ،اکتشاف ،نوآوري ،توليد دانش فني ،نظريه علمي و آثار ادبي و هنري ميباشد که به
نام پژوهشگر و با کر نام واحد پژوهشي ثبت و صادر شده باشد .نشريات علمي داراي مجوز که به ناام واحاد
پژوهشي ه تند نيز ميتوانند در اين جدول درج شوند.
** در مورد اختراعاتي که هنوز ثبت نشده اند ،تاريخ و شماره اظهارنامه درج شود.
تذکر :ارسال فايل الکترونيکي برگه تأييديه علمي ثبت اختراع الزامي است.
اطالعات مورد تأیید است.
نام و نام خانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:
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 -10-5-5جوایز

ردیف

دستاورد منجر به جایزه

مرجع اعطای
*
جایزه

رتبه

شمارهنامه/
تاریخ ابالغ

* مرجع اعطاي جايزه شامل :جشنوارههاي معتبر (خوارزمي ،فارابي و  )...و مناسبتهااي علماي – پژوهشاي
(هفته پژوهش ،کتاب سال و  )...ميباشدکه جايزه را بر اساس دستاوردهاي واحد پژوهشي اعطا نموده باشند.
*

 -11-5-5عضویتها
ردیف

نام مرکز /انجمن

نوع عضویت
(پیوسته ،وابسته ،افتخاری)

تاریخ عضویت

* عضويت واحد پژوهشي موردنظر است نه عضويت افراد.
 -12-5-5تفاهمنامههای عملیاتی شده
ردیف

عنوان تفاهم
نامه

نام
طرف/
طرفهای
تفاهم

تاریخ
انعقاد
تفاهم
نامه

نوع و تعداد موارد مفاد عملیاتیشده تفاهمنامه
طرح
پژوه
شی

چاپ
کتاب و
مقاله

اطالعات مورد تأیید است.
نام و نامخانوادگی رئیس /معاون پژوهش و فناوری دانشگاه:
تاریخ و امضاء:

نشست
علمی

تبادل
دانشجو
و استاد

تبادل
امکانات
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دستورالعمل مدیریت و راهبری طرحهای کالن ملی مصوب
( 47طرح کالن ملی مصوب تا سال )93

به استناد کليات آييننامه اجرايي "طرحهاي کالن ملاي مصاوب شاوراي عاالي علاوم ،تحقيقاات و
فنّاوري" ابال ي مورخ  ،91/04/19بدينوسيله دستورالعمل مديريت و راهبري طرحهاي کاالن ملاي
مصوب ( 47طرح کالن ملي مصوب تا سال  )93به منظور ت هيل در فرآيند اجرا و مديريت طرحهاي
کالن ملي مصوب شوراي عالي به شرح زير جهت بهره برداري به کليه مؤس ات و مراکاز آموزشاي،
پژوهشي و فنّاوري ،و دستگاههاي مشمول ابالغ ميشود.
فصل اول :کلیات و تعاریف
ماده  :1در اين دستورالعمل از اختصارهاي زير استفاده شده است:
شورای عالی :شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري؛
دبیرخانه :دبيرخانه شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فنّاوري؛
طــرح کــالن :هاار يااک از  47طاارح کااالن ملااي پااژوهش و فنّاااوري مصااوب در جل ااات نهاام

( ،)1390/10/27يازدهم ( ،)1391/5/9دوازدهم ( ،)1391/11/23سيزدهم ( )1392/4/24و چهاردهم
( )1392/5/7شوراي عالي.
ماده  :2تعاریف
مجری محوری :يکي از مجريان در هر طرح کالن است که عالوه بر اجراي بخشي از شرح خدمات

طرح ،وظيفه هماهنگي بين ساير مجريان آن طرح را بر عهده دارد.
کمیته نظارت :سرپرستي و نظارت م تقيم بر عملکرد مجريان طرح کالن را بر عهده دارد که يال
کمي يون تخصصي براي هر طرح کالن تشکيل ميشود.
عامل مالی :بانکها ،موس ات مالي مرتبط و صاندوقهااي توساعه فنااوري ه اتند کاه از مراجاع
يصالح داراي مجوز بوده و با تشخيص دبيرخاناه و در چاارچوب قارارداد عامليات ،ماديريت مناابع
دريافتي ،تخصيص اعتبار ،وصول خ ارت احتمالي و عودت مناابع و نظاارت بار نحاوه هزيناه کارد
طرحهاي کالن را بر عهده دارند.
ماده  :3دستهبندی طرحهای کالن :هر يک از طرحهاي کالن بر اسااس ماهيات پاژوهش ،ناوع
خروجي و بازار نهاييشان در يکي از دستههاي سهگانه زير قرار ميگيرند:
طرحهای کالن دسته اول :طرحهايي ه تند که هدف آنها گ ترش مرزهاي دانش و يا توليد علام
بومي است .خروجي اين دسته از طرحها بصورت م تندات علمي بوده و معموال بهرهبردار نهايي آنهاا
دستگاههاي فرابخشي کشور ه تند

طرحهای کالن
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طرحهای کالن دسته دوم :طرحهايي ه تند که با هدف توليد اسناد مديريتي حوزههاي مختلف يا
طراحي سي تمهاي پيچيده جهت حل م ائل مهم کشور و ياا ايجااد ياک زيرسااخت ملاي تعرياف
شدهاند .بهرهبردار نهايي اين دسته از طرحها عمدتا دستگاههاي دولتي ه تند.
طرحهای کالن دسته سوم :طرحهايي ه تند که با هدف توليد يک محصول ملي و يا توسعه يک
فنّاوري فرآيندي با قابليت تجاريسازي در سطح ملي/بينالمللي تعريف شدهاند.
تبصره :پس از تصويب برنامه اجرايي و اسناد استراتژيک طرحها در کمي يون تخصصي ،تخصايص
طرحهاي کالن به هر يک از دستهبنديها ميتواند تغيير پيدا کند .جدول تخصيص طرحهاي کاالن
به دستههاي سهگانه موضوع اين ماده در انتهاي دستورالعمل قابل مالحظه است.
فصل دوم :زیرسیستم اجرایی طرحهای کالن

ماده  :4ارکان ساختار اجرايي طرحهاي کالن در پنج سطح زير قرار ميگيرند:


سیاستگذاری کالن؛



سیاستگذاری اجرا؛



مدیریت و برنامهریزی اجرا؛



نظارت بر اجرا؛



اجرا.

تبصره :رکن اجرايي و ميزان سهم شوراي عالي درتأمين منابع ماالي طارحهااي کاالن متنااظر باا
دستهبندي هر طرح تعيين ميشود.
ماده  :5وظايف و ترکيب ارکان ساختار اجرايي در خصوص مديريت و راهبري طرحهااي کاالن باه
شرح زير است:
 1-5وظایف رکن سیاستگذار کالن (شورای عالی /کمیسیون دائمی)

کمي يون دائمي به نمايندگي از شوراي عالي وظايف زير را عهدهدار است:
 ايجاد هماهنگي بين ارکان ساختار اجرايي طرحهاي کالن؛
 اعمال نظارت بر ح ن اجراي طرحهاي کالن بر اساس اسناد و سياستهاي باالدستي؛
 تصويب نهايي گزارشات و اسناد استراتژيک و برنامهاي مورد تأييد کمي يون تخصصي؛
 اعالم نهايي پايان طرح جهت انعکاس در شوراي عالي.
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 2-5وظایف رکن سیاستگذار اجرا (کمیسیون تخصصی)

وظايف کمي







يون تخصصي به عنوان سياستگذار اجرايي طرحهاي کالن به شرح زير است:
انتخاب نمايندگان شوراي عالي در کميته راهبري ،مندرج در بند 3-5؛
بررسي و تأييد گزارشات و اسناد استراتژيک و برنامهاي مصوب کميته راهبري طرح و
ارائه آن به دبيرخانه؛
نظارت بر تدوين قرارداد طرح و امضاي آن به نمايندگي از دبير کل شوراي عالي؛
تصويب رکن اجرايي ،مجري محوري و مدير طرح پيشنهادي از سوي کميته راهباري
طرح؛
تأييد اعضاي کميته نظارت معرفي شده از سوي دستگاه(هاي) سفارش دهنده؛
اعالم پايان طرح به دبيرخانه.

 3-5وظایف رکن مدیریت و برنامهریزی اجرا (کمیته راهبری)

 1-3-5وظايف کميته راهبري هر طرح به شرح زير است:
 بررسي و تأييد اسناد استراتژيک و برنامهاي طرحکه توساط مجاري محاوري ارائاه و
پيشنهاد شده است؛
 بررسي و تأييد گزارشهاي ادواري پيشرفت شرح خدمات و هزيناهکارد مناابع ماالي
طرح که از سوي کميته نظارت ارائه شده است و ارسال آن به کمي يون تخصصي؛
 پيشنهاد رکن اجرايي ،مجري محوري و مدير طرح براي هر طرح کالن به کمي ايون
تخصصي.
 2-3-5ترکيب کميته راهبري
کميته راهبري داراي  5عضو متشکل از نمايندگان دبيرخانه و دستگاه سفارشدهنده است کاه تعاداد
اعضاي هر يک از طرفين متناسب با سهم تأمين اعتبار آنها تعيين ميشود.
تبصره  :1رئيس کميته راهبري با رأي موافق اکثريات ن ابي اعضاا و از مياان نماينادگان طرفاي
انتخاب مي شود که سهم بيشتري در تأمين اعتبار طرح دارد .دبير کميتاه از مياان نماينادگان طارف
ديگر با رأي موافق اکثريت ن بي اعضا انتخاب ميشود .رئيس و دبيرکميته راهبري باا حکام رئايس
کمي يون تخصصي منصوب ميشوند.
تبصره  :2دبير کميته راهبري موظف به دعوت از معاونين پژوهشي مجريان در جل ات کميته است.

طرحهای کالن
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 4-5وظایف رکن نظارت بر اجرا (کمیته نظارت)

 1-4-5به منظور افزايش دقت نظارت بر طرحهاي کالن ،وظايف کميته نظارت هر طارح از دو بعاد
مديريتي و فني انجام ميگيرد.
الف :نظارت مدیریتی که شامل موارد زير است:
 بررسي و نظارت مديريتي بر پيشرفت شرح خدمات طرح بر اساس اسناد استراتژيک و
برنامهاي مورد تأييد کميته راهبري طرح؛
 ارائه گزارشهاي مديريتي از پيشرفت شرح خدمات طرح حداکثر هر سه ماه ياک باار
به کميته راهبري؛
 ارائه گزارشهاي هزينه کرد منابع مالي طرح حداکثر هر سه ماه ياک باار باه کميتاه
راهبري.
ب :نظارت فنی که شامل موارد زير است:
 بررسي و نظارت فني بر ح ن اجراي طرح بر اساس ساختار شک ت کار و مشخصات
مورد تأييد کميته راهبري طرح؛
 ارائه گزارشهاي نظارت فني حداکثر هر سه ماه يک بار به کميته راهبري.
 2-4-5ترکيب کميته نظارت
کميته نظارت داراي  3عضو متشکل از نمايندگان دبيرخانه و دساتگاه سافارشدهناده اسات .تعاداد
اعضاي هريک از طرفين متناسب با سهم تأمين اعتبار آنها است.
تبصره :کميته نظارت ميتواند با تأييد دبيرخانه از خدمات انجمنهاي علمي و تخصصي ،مؤس اات
پژوهشي داراي مجوز از مراکز يصالح مرتبط و شرکتهاي دانش بنيان استفاده نمايد.
 5-5وظایف رکن اجرا (مجری)

مجري هر طرح کالن ملي متشکل از مجري محوري و مجريان همکار است که وظايف هر ياک از
آنها به شرح زير است:
 1-5-5مجري محوري
 معرفي مدير طرح به کميته راهبري؛
 تهيه و تدوين اسناد استراتژيک و برنامهاي طرح و ارائه به کميته راهبري؛
 تجميع گزارشهاي ادواري پيشرفت شرح خدمات دريافتي از مجريان همکار و ارائه به
کميته راهبري؛
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 ارائه گزارشهاي ادواري هزينهکرد منابع مالي به کميته راهبري؛
 تق يم کار بين مجريان همکار بر اساس ساختار شک ت کار مصوب کميته راهبري؛
 ارائه م تندات و خروجيهاي حاصل از اجراي طرح بر اساس ساختار شک ت کار باه
کميته راهبري.
 2-5-5مجريان همکار
 ارائه گزارشهاي ادواري پيشرفت شرح خدمات و هزينهکرد منابع مالي به مجري محوري؛
 ارائه م تندات و خروجيهاي حاصل از اجراي طرح بر اسااس سااختار شک ات کاار
مصوب کميته راهبري به مجري محوري.
ماده  :6رکن اجرايي در هر يک از دستهبنديهاي طرحهاي کالن بصورت زير است:
 رکن اجرايي طرحهاي کالن دسته اول:
 oترکيبي از مؤس ات و مراکز آموزشي ،پژوهشي و فنّاوري؛
 رکن اجرايي طرحهاي کالن دسته دوم:
 oترکيبي از مؤس ات و مراکز آموزشي ،پژوهشي و فنّاوري و شرکتهاي دانشبنيان؛
 رکن اجرايي طرحهاي کالن دسته سوم:
 oکن رسيومي متشاکل از مؤس اات و مراکاز آموزشاي ،پژوهشاي و فنّااوري و
شرکتهاي صنعتي؛
 oشرکتهاي سهامي و يا شرکتهاي دانشبنيان.
تبصره  :1رکن اجرايي هر يک از دستههاي طرحهاي کالن توسط کميته راهبري پيشنهاد شاده و
در کمي يون تخصصي مربوطه به تصويب ميرسد.
تبصره  :2هرگونه تغيير در ترکيب رکن اجرايي هر يک از طارحهااي کاالن باه پيشانهاد کميتاه
راهبري و با تصويب کمي يون تخصصي انجام ميگيرد.
ماده  :7ميزان سهم شوراي عالي و دستگاه(هاي) سفارش دهنده در تأمين مناابع ماالي طارحهااي
کالن بر ح ب درصد بصورت زير تعيين ميشود:
 طرحهاي کالن دسته اول :سهم شوراي عالي حداکثر ،%80دستگاه سفارش دهنده حداقل%20؛
 طرحهاي کالن دسته دوم :سهم شوراي عالي حداکثر ،%50دستگاه سفارش دهنده حداقل%50؛
 طرحهاي کالن دسته سوم :سهم شوراي عالي حداکثر ،%30دستگاه سفارش دهنده حداقل .%70
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فصل سوم :زیرسیستم تأمین منابع مالی و کنترل بودجه طرحهای کالن

ماده  :8سازمان مديريت و برنامهريزي کشور اعتبارات مورد نياز طرحهاي کالن را که توسط شوراي
عالي پيشنهاد ميشود در رديف بودجه م تقلي تحت عنوان «اعتبارات تحقيقاتي طرحهاي کالن ملي
مصوب شوراي عالي عتف» در اليحه بودجاه پيشانهادي دولات درج ماينماياد .از آنجاا کاه زماان
باقيمانده اجراي اين طرحها بيش از يک ال است ،ميباي ت تمهيادات الزم باراي تاأمين اعتباار در
سال هاي آتي و در چارچوب جدول مصوب هزينه طارح در دبيرخاناه و در قالاب اعتباار هزيناهاي و
تملک دارايي و موارد مشابه صورت پذيرد.
ماده  :9مجريان طرحهاي کالن ظرف حداکثر  3ماه از ابالغ اين دستورالعمل ميباي ت ن ابت باه
ارائه برنامه اجرايي و خروجيهاي مشخص طارح مطاابق فارم پيشانهادي دبيرخاناه اقادام نمايناد.
پرداخت هر گونه اعتبار منوط به تصويب اين برنامه اجرايي در دبيرخانه خواهد بود.
ماده  :10دستگاه سفارشدهنده ميباي ت ن بت به پيش بيني سهم تعهد شاده اعتباار خاود باراي
طرح کالن در بودجه سنواتي اقدام نمايد.
تبصره  :1تأمين اعتبارسهم تعهد شده هزينه هر طرح مايباي ات توساط معاونات توساعه مناابع و
مديريت دستگاه سفارش دهنده که م ئوليت تأمين و تخصيص اعتبار دستگاه مربوطه را بعهاده دارد،
بصورت کتبي تأييد گردد.
تبصره  :2پرداخت سهم تعهد شده دستگاه سفارشدهنده در تأمين اعتبار هر طرح ميتواند از طريق
عامل مالي انجام شود.
تبصره  :3پرداخت اعتبار تعهد شده از سوي شوراي عالي و دستگاه سفارشدهنده بصورت همزماان
انجام ميگيرد و شوراي عالي مجاز به تخصيص اعتبار بيش از  25درصد سهم خود در هر مرحلاه تاا
قبل از تأمين بخشي از آن توسط دستگاه سفارشدهنده ني ت.
ماده  :11اعتبارات تخصيص يافته طرحهاي کالن صرفا ميباي ت جهت اجرا و تکميل طرح کالن
و مطابق جدول پيش بيني بودجه در برنامه اجرايي موضوع ماده  9هزينه شود.
تبصره  :1هزينه کردن اعتبار مذکور بابت ايجاد سااختمان و ابنياه ،تکميال طارحهااي عمراناي ،و
پرداخت هزينههاي اداري و مالي دستگاه سفارش دهنده و مجري ممنوع است.
تبصره  :2پرداخت هزينههاي نظارت و پشتيباني مربوط به هر طرح از محل اعتبار طارحهاا توساط
دبيرخانه بالمانع است .به اين منظور مناسب است اعتباري بصورت متمرکز در محل دبيرخانه شوراي
عالي در نظر گرفته شده و هزينههاي مورد نياز از اين محل تأمين شود.
ماده  :12به منظور نظارت بر نحوه هزيناه کاردن مناابع ماالي ،دبيرخاناه از ظرفيات کارشناساي و
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تخصصي عامل مالي استفاده مينمايد .گزارش نظارت مالي مکمل گزارش کميته نظاارت و مصاوب
کمي يون تخصصي طرح بوده و مبناي پرداخت قرار ميگيرد.
ماده  :13نحوه پرداخت اعتبار از سوي دبيرخانه ،متناسب با پرداخت ساهم دساتگاه سافارشدهناده
خواهد بود و هر گونه پرداخت (به ير از پيش پرداخات اولياه) بادون رعايات پرداخات ساهم آورده
دستگاه سفارشدهنده مجاز نخواهد بود.
ماده  :14افزايش و يا کاهش ميزان اعتبار طرح تا سقف  25درصد منوط به تصويب در شوراي عالي
ميباشد.
ماده  :15کمي يونهاي تخصصي ميباي ت گزارش عملکرد مالي و هزينهاي طرحهاي کالن را هر
سه ماه يکبار به دبيرخانه ارائه نمايند .اين گزارش شامل ميزان اعتبار تخصيص يافته ،ميزان انحاراف
بودجه و تأثير آن بر روند اجرايي و درصد پيشرفت ميباشد.
ماده  :16سهم شوراي عالي در تأمين اعتبارتخصيص يافته به هر طرح کالن ،از محل اعتباارات در
اختيار عامل مالي و با تأييد دبيرخانه پرداخت ميشود.
تبصره  :1عامل مالي وظيفه مديريت منابع ،تخصيص ح ب نظر مرجع تعيين شده از سوي دبيرخانه
و تهيه و تنظيم قرارداد با مجريان بخش خصوصي و اخذ تضمين ح ن انجاام کاار و ارائاه گازارش
مالي هزينه کرد اعتبار به دبيرخانه را بعهده دارد.
تبصره  :2پرداخت منابع به عامل مالي پس از طي مراحل قانوني ،به هزينه کرد قطعي منظور ميگردد.
ماده  :17آن دسته از مجريان طرحهاي کالن ملي که واجد شرايط اخذ مجوز بنگاه داناش بنياان از
مراجع يربط ه تند ،ميتوانند بخشي از منابع مورد نياز را در قالاب ت اهيالت باا نارخ ترجيحاي از
صندوق نوآوري و شکوفايي دريافت نمايند.
ماده  :18پرداخت کليه ک ورات قانوني قراردادها و پرداختها به عهده مجري طرح (اعم از مجاري
محوري و مجري همکار) است .پس از تخصيص اعتبار ،ساير موارد در چاارچوب آياينناماه ماالي و
معامالتي و مقررات داخلي مجري خواهد بود.
ماده  :19در مورد طرحهاي کالن که بدليل کمبود اعتباار ،پيشارفت اجراياي مناسابي نداشاتهاناد،
گزارش آخرين وضعيت تهيه و براي ک ب تکليف نحوه ادامه يا خاتمه به شوراي عالي ارائه ميشود.
ماده  :20شوراي عالي به ميزان درصد تأمين اعتبار در مالکيت مادي و معنوي طرحها سهيم باوده و
مجري موظف است ضمن درج عنوان شوراي عالي به عنوان حامي ،پس از بهرهبرداري منافع حاصله
در قالب فروش محصول/خدمات ،حق بهره برداري (روياليتي) ،فروش دانش فني و موارد مشابه را در
اختيار دبيرخانه قرار دهد.
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تبصره :دبيرخانه ميتواند منافع حاصله را به سرجمع اعتبارات طرحهاي کالن نزد ح اب عامال ياا
دستگاه اجرايي به تشخيص شوراي عالي اضافه و مجددا به طرحهاي موجود و ياا جدياد تخصايص
دهد.
ماده  :21در صورتي که بر اساس گزارش نظارت مالي موضوع مااده  12و تأيياد دبيرخاناه ،مجاري
اعتبار تخصيص يافته را در ير از محل طرح کالن و جدول مصوب هزينه کرده باشد ،مجري موظف
به عودت تمام منابع مصرف شده و جبران خ ارت خواهد بود .همچنين مراتب نداشتن ح ان انجاام
کار و عدول از برنامه مصوب در سوابق اجرايي مجري در دبيرخانه نگهداري خواهد شد.
ماده  :22دبيرخانه ميتواند در جهت اهداف و برناماههااي طارحهااي کاالن ،ن ابت باه دريافات
کمکهاي مالي و يرمالي از اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي از طريق عامال ياا دساتگاه
اجرايي مورد تأييد خود اقدام نمايد.
این دستورالعمل در  3فصل 22 ،ماده و  15تبصره در هجدهمین جلسه شورای عالی علوم،
تحقیقــات و فنــاوری مــورخ  1394/06/02بــه تصــویب رســید و از زمــان تصــویب
الزماالجراست.
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آییننامه تشکیل قطب علمی
مصوب 1395/10/07
مقدمه

براساس سياستهاي ابال ي مقام معظم رهبري در حوزه علم و فناوري ،جايگاه جهاني کشور در علم و
فناوري بايد ارتقاء يابد و جمهوري اسالمي با ک ب مرجعيت علماي باه قطاب علماي و فنااوري در
جهان اسالم تبديل شود .قطبهاي علمي به استناد راهکارهاي اجرايي بخش آماوزش عاالي قاانون
برنامة سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اساالمي اياران ،بناد ج مااده  49برناماة
چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي اياران و بناد ه مااده  15فصال دوم-
بخش دوم قانون برنامه پنجم توسعة اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تشاکيل
شده است و در سه دوره مبتني بر آييننامههااي مصاوب فعاليات کاردهاناد .باراي تحقاق اهاداف
پيشبيني شده در سياستهاي کالن در حوزه علم و فناوري و اقدام ملي شاماره  11از راهبارد کاالن
شماره  6و اقدام ملي شماره  5از راهبرد کالن شماره  10نقشه جامع علمي کشور ،قطبهااي علماي
در دوره چهارم و در جهت استفاده بهينه از ظرفيت آموزشي -پژوهشي عالي کشور و هامافزاياي بار
مبناي اين آييننامه تشکيل ميشوند.
ماده  -1تعاریف و اختصارات

 -1-1وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -2-1مؤسسه :دانشگاهها و مؤس ههاي آموزشي و پژوهشي
 -3-1شورا :شوراي قطبهاي علمي
 -4-1گروه علمی :گروههاي علوم پايه ،فني مهندسي ،کشااورزي و مناابع طبيعاي ،دامپزشاکي و
علوم ان اني و هنر
 -5-1دبیرخانه :دبيرخانه شوراي قطبهاي علمي
 -6-1قطب علمی :گروهي از اعضاي هيئت علمي برج اته ياک ياا چناد مؤس اه کاه در قالاب
شاخههاي قطب علمي براي انجام يک برنامه مدون به مدت پانجساال همزماان باا برناماه توساعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي فعاليت ميکنند.
 -7-1شاخه قطب علمی :گروهي از اعضاي هيئت علمي فعال در يک مؤس ه کاه باا برتاري در
يک زمينه علمي -تخصصي از طريق تمرکز و ان جام بخشيدن به فعاليتهاي خود در انجام بخشي از
برنامه پژوهشي -فناوري يک قطب علمي فعاليت ميکنند.
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ماده 2ا اهداف قطب علمی

 -1-2گ ترش مرزهاي دانش و فناوري براي ارتقاء جايگاه علمي کشور
 -2-2فراهم ساختن زمينة فعاليتهاي گروهي و ايجاد شبکههاي علمي و فناوري
 -3-2ک ب مرجعيت علمي و فناوري در زمينة تخصصي خاص
 -4-2مشاوره و تصميمسازي در برنامهريزي علمي و اجرايي
 -5-2فراهم ساختن زمينههاي الزم براي مشارکت مراکز علمي در سطح ملي و بينالمللي در م اير
توليد علم و توسعه فناوري در داخل کشور
 -6-2توسعه و تقويت مطالعات ميان رشتهاي و توليد علم بومي
ماده 3ا ترکیب و اختیارات شورا
 -1-3ترکیب شورا:

 -1-1-3وزير علوم ،تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)
 -2-1-3معاون پژوهش و فناوري وزارت (نايب رئيس)
 -3-1-3مديرکل دفتر سياستگذاري و برنامهريزي امور پژوهشي (دبير شورا)
 -4-1-3معاون آموزشي وزارت
 -5-1-3دبيران گروههاي علمي پنجگانه قطبهاي علمي
 -6-1-3دو نفر از اعضاي هيئت علمي برج ته کشور
تبصره  -1دبيران گروههاي علمي با حکم معاون پژوهش و فناوري منصوب ميشوند.
تبصره 2ـ اعضاي هيئت علمي موضوع بند  6-1-3از بين اعضاي هيئت علمي مؤس هها کاه داراي
مرتبه استادي و صاحب تأليفات و فعاليتهاي تحقيقاتي و ترجيحا داراي تجربه مديريت ياا عضاويت
در قطبهاي علمي و يا مديريت مؤس ههاي آموزش عالي و پژوهشي ه اتند کاه بناا باه پيشانهاد
معاون پژوهش و فناوري و با حکم رئيس شورا به مدت پنج سال منصوب ميشوند و انتخااب مجادد
آنها بالمانع است.
تبصره 3ـ دبيرخانه شوراي قطبهاي علمي تحت نظر معاونت پژوهش و فناوري وزارت تشکيل ميشود.
 -2-3اختیارات شورا:

 -1-2-3سياستگذاري براي ايجاد و توسعة قطبهاي علمي هماهنگ با سياستهاي باالدستي کشور
 -2-2-3تعيين ضوابط شناسايي ،ارزيابي و حمايت از قطبهاي علمي
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 -3-2-3تعيين اولويتهاي تحقيقاتي براي تشکيل قطبهاي علماي ماورد نيااز و بررساي و تأيياد
صالحيت يا انحالل قطبهاي علمي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط
تبصره -1تصميمات شورا پس از تنفيذ رئيس شورا الزماالجراست.
تبصره -2رئيس شورا ميتواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را به نايب رئيس شورا تنفيذ کند.
ماده  -4ترکیب و وظایف دبیرخانه
 -1-4ترکیب دبیرخانه:

 -1-1-4دبير شورا
 -2-1-4گروههاي پنجگانه علمي
 -3-1-4کارگروههاي تخصصي
 -4-1-4شوراهاي راهبري
تبصره -1گروههاي پنجگانه علمي در دبيرخانه قطبهاي علمي تشکيل ميشوند که وظيفه بررساي
درخواستها ،تعيين داوري برنامهها و گزارشها را به عهده دارند و اعضاي آنها از ميان اعضاي هيئات
علمي مؤس هها به پيشنهاد دبير شورا تعيين و با حکم معاون پژوهش و فناوري منصوب ميشوند.
تبصره -2کارگروههاي تخصصي يل هريک از گروههاي علمي تشکيل ميشوند که وظيفه ارزياابي
برنامههاي هريک از شاخهها و قطبهاي علمي را به عهده دارناد و اعضااي آنهاا از مياان اعضااي
هيئت علمي مؤس هها به پيشنهاد گروه علمي و حکم دبير شورا منصوب ميشوند.
تبصره -3شوراي راهبري شورايي است متشکل از حداقل  3نفر که در دبيرخانه براي هر قطب علمي
مصوب تشکيل ميشود و وظيفه آن هدايت برنامه قطب علمي و هماهنگي باين شااخههااي قطاب
علمي است ،اعضاي اين شورا از ميان اعضاي هيئت علمي مؤس هها ،به پيشانهاد دبيار شاورا و باا
حکم معاون پژوهش و فناوري منصوب ميشوند و دبير گروه علمي مربوطه وظيفه مديريت اين شورا
را به عهده دارد.
 -2-4وظایف دبیرخانه:

 -1-2-4بررسي پيشنهاد متقاضيان تشکيل شاخههاي قطب علمي توسط گروههاي پنجگانه علمي و
ارائه به شورا
 -2-2-4بررسي و تأييد پيشنهاد مؤس هها براي تغيير در اعضاي شاخهها و برنامههاي قطب علماي
بعد از شروع فعاليت قطبهاي علمي و ارائه به شورا
 -3-2-4هدايت برنامه قطب علمي و هماهنگي بين شاخههاي قطب علمي
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 -4-2-4پيشنهاد درباره تخصيص اعتبارات شاخههاي قطبهاي علمي براساس عملکرد آنها
 -5-2-4تعيين و ابالغ ضوابط و معيارهاي ارزيابي ساالنه و نهايي شاخههاي قطبهاي علمي
 -6-2-4تدوين دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي براي ساماندهي امور مربوط به قطبهاي علمي
 -7-2-4بررسي و اعالم نظر درباره درخواستهاي مؤس ههاي متقاضي براي تشکيل شاخه قطب علمي
 -8-2-4ارزيابي ساالنه شاخههاي قطبهاي علمي بر اساس گزارش عملکرد و بازديد دبيرخانه
 -9-2-4ارزيابي نهايي(پنج اله) شاخههاي قطبهاي علمي بر اساس گزارش عملکرد و بازديد دبيرخانه
 -10-2-4برنامهريزي براي شبکهسازي قطبهاي علمي
ماده 5ا نحوه تشکیل قطب علمی
 -1-5قطب علمی از دو طریق زیر تشکیل میشود:

 -1-1-5در برخي حوزهها و زمينههاي مورد نياز کشور بر اساس آمايش علم و فناوري و اولويتهاي
استخراج شده از اسناد باالدستي ،عنوان قطب علمي توسط شاوراي قطابهااي علماي تعياين و باه
مؤس هها جهت تشکيل شاخههاي قطب علمي فراخوان داده ميشود.
 -2-1-5مؤس هها بر اساس توانمنديها و مزيتهاي ن بي خود در ساير زمينههاي مورد نياز کشور
ميتوانند متقاضي تشکيل شاخه قطب علمي شوند و شورا بر اساس پيشنهادهاي مؤس هها ن بت به
تعيين عنوان قطب علمي و شاخههاي آن اقدام ميکند.
تبصره -1پس از تشکيل قطبعلمي و شاخههاي آن شوراي راهبري بر اساس تبصاره 3مااده 4ايان
آييننامه تشکيل ميگردد.
 -2-5شرایط تشکیل شاخه قطب علمی:

هر مؤس ه ميتواند در صورت دارا بودن شرايط زير در هر زمينه علماي-تخصصاي راهباردي باراي
تشکيل شاخه قطب علمي درخواست نمايد:
 -1-2-5معرفي حداقل هفت نفر عضو هيئت علمي برج ته فعال در يک زمينة علمي اا تخصصاي
به عنوان اعضاي شاخه قطب علمي ،مشروط به اينکه اکثر اعضااي شااخه قطاب علماي از اعضااي
هيئت علمي مؤس ه متقاضي باشند.
تبصره1ـ عضو هيئت علمي برج ته فعال ،اعم از شا ل يا بازنش ته ،به فردي اطالق ميشاود کاه
جمع امتيازات حاصال از عملکارد علماي او در  5ساال منتهاي باه شاروع دوره ( 1390/1/1لغايات
 1394/12/29يا  2011/3/21لغايت  ،)2016/3/20بر اساس جداول1و 2پيوست اين آييننامه از حاد
نصابي که تعيين ميشود ،کمتر نباشد و در تحقق اهاداف برناماه پيشانهادي نقاش و ساهم ماوثري
برعهده داشته باشد.
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تبصره  -2هر عضو هيئت علمي برج ته فعال فقط ميتواند عضو يک شاخه قطب علمي باشد.
تبصره  -3به ازاي عضويت هر عضو هيئت علمي خارج از مؤس ه ،به ميازان پانج درصاد باه جماع
امتياز اعضاي شاخه پيشنهادي افزوده ميشود (بر اساس جدول شماره  2پيوست).
تبصره  -4شاخه قطب علمي ميتواند در صورت نياز پس از شروع فعاليت خود ،افاراد ديگاري را باا
احراز شرايط مندرج در تبصره  1همين ماده به عنوان عضو شاخه علمي با تأييد مؤس ه به دبيرخاناه
قطبهاي علمي براي بررسي و تأييد نهايي معرفي کند.
تبصره  -5شاخه قطب علمي براي تحقق اهداف پيشبيني شده در برنامه مصوب خاود مايتواناد از
افراد متخصص و توانمند واجد شرايط به عنوان همکار شاخه قطب علمي دعوت به عمل آورد.
 -2-2-5ک ب حد نصاب مجموع امتيازات اعضاي شاخه (بر اساس جدول شماره  2پيوست)
 -3-2-5برخورداري مؤس هها از تجهيزات تحقيقاتي و آزمايشگاهي ،کتابخانه و امکانات نرمافازاري
و اطالعرساني الزم براي تحقق اهداف قطب علمي
 -4-2-5ارائه برنامهاي هدفمند در يک زمينه علماي -تخصصاي باراي پاساخگويي باه نيازهااي
اساسي علمي کشور بر اساس اولويتهاي اسناد باالدستي در حوزه علم و فناوري
ماده 6ا برنامه قطب علمی و شاخههای آن

هر يک از شاخههاي قطبهاي علمي پيشنهادي که داراي شرايط ماده  5باشند ،موظف به ارايه يک
برنامه مدون پژوهشي  -فناوري پنج اله در جهت پاسخگويي به نيازهااي علماي راهباردي کشاور
ه تند .اين برنامه بايد منطبق با چارچوب برنامه پژوهشي -فناوري (پيوست شماره 3آييننامه) تهياه
و تنظيم گردد .دبيرخانه قطبهاي علمي ،وظيفه کمک به بررسي برنامه شاخههااي قطاب علماي و
تدوين برنامه قطب علمي براساس اولويتهاي استخراج شده از اسناد باالدساتي و تق ايم محورهااي
برنامه بين شاخههاي قطب علمي را برعهده دارد.
ماده 7ا قلمرو فعالیتهای قطب علمی /شاخه قطب علمی

قطب علمي در اجراي برنامه مصوب خود ميتواند در اين زمينهها فعاليت کند:
 -1-7دستيابي به آخرين يافتاههااي علماي و فنااوري ،بررساي و پاايش تحاوالت علماي و ب اط
روشهاي تحقيق و توسعه نرمافزارهاي تخصصي در زمينه مربوط
 -2-7همکاري پژوهشي مؤثر و هدفمند با سازمانها و مؤس ات علمي ،صنعتي ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي ملي و بينالمللي
 -3-7جذب همکاريهاي علمي نخبگان ايراني و يرايراني داخل و خارج از کشور
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 -4-7طراحي و همکاري در اجراي دورههاي ميانرشتهاي جديد مورد نياز کشور
 -5-7مشارکت در بازنگري برنامههاي درسي و آموزشي براي پيشنهاد به مراجع يربط
 -6-7هدفمند ساختن موضوع رسالهها و پاياننامههاي دانشجويان تحصيالت تکميلي
 -7-7تربيت دانشپژوهان نخبه در دورههاي پ ا دکتري
 -8-7مشارکت در سياستگذاري و تصميمسازيهاي علماي از طرياق ارائاه پيشانهادهاي تخصصاي،
طرحها و لوايح و آييننامههاي قانوني
ماده  -8فرایند تصویب قطب علمی و شاخههای آن

عنوان قطب علمي و شاخههاي آن بر اساس ماده  5و در صورت تأيياد برناماه پيشانهادي ،موضاوع
ماده 6اعطا ميشود .به اين منظور درخواست مؤس هها براي تشکيل شاخههاي يک قطب علماي در
يک زمينه علميا تخصصي راهبردي همراه با نتايج به دسات آماده از بررسايهااي انجاام شاده در
دبيرخانه و گروههاي علمي ،در شورا مطرح و پس از تأييد شورا ،مجوز موافقت تشکيل قطب علمي و
شاخههاي آن با حکم رئيس شورا ابالغ ميگردد .عملکرد قطب علمي و شاخههاي آن در دو سال متوالي
ارزيابي و در صورت ک ب حد نصاب الزم ،فعاليت آن تا پايان برنامه ششم توسعه کشور ادامه مييابد.
ماده  -9ارزیابی عملکرد قطب علمی

شاخههاي قطبهاي علمي ملزم به ارائه گزارش عملکرد ساالنه به دبيرخانه قطبهاي علمي ه تند.
در شوراي راهبري هر قطب علمي ،ميزان پيشرفت برنامه هر شاخه قطب علمي را ن بت باه برناماه
مصوب آن شاخه و برنامه مصوب قطب علمي بررسي ميکند .ارزيابي عملکرد ساالنه قطب علماي و
شاخههاي آن بر اساس معيارهاي عملکردي مبتني بر اهداف و قلمرو فعاليتهاي قطاب علماي (ماواد
2و )7و منطبق با بندهاي 8-2-4و  9-2-4ماده 4اين آييننامه انجام ميشود.
ماده -10انحالل قطب علمی و شاخههای آن

موارد زير منجر به انحالل قطب علمي يا شاخههاي آن ميشود:
 -1-10تأييد نشدن عملکرد قطب علمي يا شاخه قطب علمي در طول دو ساال متاوالي در شاوراي
قطبهاي علمي.
 -2-10از دست دادن شرايط الزم براي تشکيل قطب علمي يا شاخه قطب علمي.
ماده 11ا مدیر شاخه قطب علمی و وظایف آن

يکي از اعضاي شاخه قطب علمي به پيشنهاد اعضاي شاخه و حکم رئيس مؤس ه براي پيشبرد اماور
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شاخه قطب علمي در هر مؤس ه به عنوان مدير شاخه قطب علمي تعيين و به دبيرخانه معرفي ميشود.
 -1-11جهتدهي و ايجاد هماهنگي و بهکارگيري امکانات الزم براي تحقق اهداف برنامه مصوب
 -2-11تشکيل م تمر و هدفمند جل ات اعضاي شاخه قطب علمي
 -3-11ارسال گزارش عملکرد شاخه قطب علمي به شوراي راهبري قطب علمي م تقر در دبيرخانه
 -4-11ايجاد ارتباط م تمر و پويا با دبيرخانه
 -5-11شرکت در جل ات شوراي راهبري قطب علمي در صورت نياز
 -6-11هزينهکرد اعتبارات با همفکري و همکاري اعضاي شاخه قطب علمي
ماده 12ا منابع مالی قطبهای علمی

براي حمايت مالي از قطبهاي علمي ،اعتبارات اختصاص يافته به وزارت بر اساس ارزياابي عملکارد
ساالنه و گزارش پيشرفتکار شاخههاي قطب علمي به مؤس ههاي يربط ابالغ ميشود.
 -1-12مؤس هها موظفند مبالغ اختصاص يافته به هريک از شاخههاي قطبهاي علمي را باه طاور
کامل در اختيار مدير شاخه آن قطب علمي قرار دهند تا در اجراي برناماه مصاوب باا تأيياد اعضااي
شاخه علمي قطب علمي هزينه کنند.
 -2-12هر مؤس ه که درخواست تشکيل شاخه قطب علمي آن به تأييد شورا رسايده اسات ،متعهاد
ميشود حداقل ،اعتباري برابر اعتبار تخصيص يافته از سوي دبيرخانه ،در اختيار شااخه قطاب علماي
يربط خود قرار دهد.
 -3-12هر مؤس ه متعهد ميشود امکانات الزم از قبيل فضاي مناساب ،نياروي ان ااني و امکاناات
سختافزاري ،نرمافزاري و آزمايشگاهي در اختيار شاخههاي قطبهاي علمي خود قرار دهد.
ماده  -13هرگونه تغيير در آييننامه باا پيشانهاد دبيرخاناه و تصاويب شاورا و تأيياد رئايس شاورا
امکانپذير است.
به تصاويب
ماده 14ا اين آييننامه مشتمل بر يک مقدمه14 ،ماده و  14تبصره ،در تاريخ
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد و جايگزين آييننامة قطبهاي علمي مصوب  88/11/17شاد و
از تاريخ ابالغ قابل اجراست .نظارت برح ن اجراي آياينناماه برعهاده معاونات پاژوهش و فنااوري
وزارت است و در صورت نياز شيوهنامه اجرايي توسط معاونت مذکور تهيه و ابالغ ميشود.
دکترمحمد فرهادی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
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پیوست( )1آییننامه تشکیل قطب علمی

جدول  :1امتيازات فعاليتهاي علمی عضو هيئت علمی فعال پيشنهاد شده
به عنوان عضو شاخه قطب علمی درطول پنج ساله منتهی به شروع دوره
نوع فعالیت

حداکثرامتیاز
(براي هر مورد)

20

 .1مرتبة علمي عضو هيئت علمي(مربي ، 5استاديار ،10دانشيار ،15استاد)20
 .2مقاالت علمي چاا شاده در مجاالت علماي -پژوهشاي داخلاي  ISCو
7
خارجي با نمايه استنادي معتبر بين المللي*
2
 .3مقاالت علمي چا شده در مجالت علمي -ترويجي داخلي
2
 .4مقاالت علمي چا شده در همايشهاي معتبر داخلي و خارجي **
2
 .5نقد مقاالت در مجالت معتبر بين المللي
5
 .6ارائه مقاالت در دايرۃالمعارفها
حداکثر  20امتياز
 .7ارجاعات رسمي به مقاالت (به ازاي هر  10ارجاع  1امتياز)
15
 .8طرحهاي پژوهشي مصوب پايانيافته به سفارش خارج ازموس ه***
20
 .9طرحهاي پژوهشي کالن ملي****
3
 .10همکاري با مراکز علمي بين المللي در اجراي طرحهاي پژوهشي مشترک
15
 .11تأليف يا تصنيف کتاب(نشربين المللي تا  ،15نشرداخلي تا)10
2
 .12نقد و ويرايش علمي کتاب (براي رشتههاي گروه علوم ان اني)
7
 .13تصحيح انتقادي کتاب معتبر (براي رشتههاي گروه علوم ان اني)
20
.14پردازش نظريه جديد با تأييد مراجع يصالح
 .15اختراع و اکتشاف با تأييد مراجاع علمي(تأيياد باين المللاي تاا  ،20تأيياد
داخلي تا )15
12
 .16اثر بديع و ارزنده هنري (براي رشتههاي هنري)
 .17ترجمه کتاب (براي رشتههاي خاص گروه علوم ان اني تا  10امتياز)
2
 .18راهنمايي پايان نامه کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه اي
5
 .19راهنمايي پايان نامه دکتري تخصصي
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 .20نشانهاي علمي و هنري ک ب شده با ارائه گواهي معتبر*****
 .21عضويت در هيئت تحريرية نشريات علمي معتبر (به ازاي هار مجلاه هار
سال  0/2امتياز)
.22سردبيري نشريات علمي معتبر(به ازاي هر مجله هر سال  1امتياز)
 .23مديريت علمي همايشهاي علمي و هنري(به ازاي هر همايش 2امتياز)
.24عضويت در فرهنگ تانها(پيوسته( 5امتياز) ،واب ته( 3امتيااز) و افتخااري(1
امتياز))
.25اعضاي فعال هيئت مديره انجمنهاي علمي(به ازاي هر انجمن  2امتيااز
و رئيس انجمن  4امتياز)
.26سابقة فعاليت افراد در ه ته قطب علمي به ازاي هر سال  1امتياز و مادير
قطب به ازاي هرسال  2امتياز

6
3
8
4
5
4
10

* هر عضو شاخه قطب علمي بايد در  8مقاله علمي (رديف  )2به عنوان نوي نده م ئول باشد.
** درصورتي که مقاله به عنوان سخنراني کليدي يا مدعو ارائه شده باشد  1امتياز اضافه ميشود.
*** امتياز طرحهاي تحقيقاتي به ازاي هر ده ميليون تومان يک امتياز با سقف مجموع  15امتياز.
****طرحي است که تأثيرگذاري آن در سطح ملي به وسيلة يکي از مراجع ماديريتي مرتباة اول کشاور ياا
حداقل معاون وزير تأييد يا تصويب شده باشد.
***** جوايز جشنوارههاي علمي و هنري بينالمللي ( 5امتياز) و ملي ( 2امتيااز) ،اساتاد نموناة کشاوري 4
امتياز  ،پژوهشگر نمونة کشور  3امتياز ،پژوهشگر نمونة دانشگاهها  2امتياز  ،راهنماي رساله و پاياننامههااي
برتر با ارائه گواهينامه رسمي  1امتياز.
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پیوست( )3آییننامه تشکیل قطب علمی
چارچوب برنامه پژوهشی -فناوری پیشنهادی متقاضیان شاخه قطب علمی
برنامه پژوهشي  -فناوري پيشنهادي متقاضيان شاخه قطب علمي بايد دربرگيرنده موارد زير باشد:
 .1عنوان برنامه پژوهشي -فناوري
 .2توجيه برنامه و ضرورت اجراي آن و کر اسناد باالدستي و اولويتهاي کشور
 .3اهداف کلي و جزيي برنامه با توجه به مقدمه و ماده  2آييننامه تشکيل قطب علمي
 .4مراحل و نحوه اجراي برنامه براي تحقق اهداف
 .5اعالم تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري مورد نياز براي اجراي برنامه
 .6تعيين م ؤليت هريک از اعضاي شاخه قطب علمي در اجراي آن
 .7جدول زمانبندي اجراي برنامه
 .8برآورد هزينههاي اجراي برنامه شامل تجهيزات ،نيروي ان اني ،خدمات و..
 .9نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه
 .10مزيتهاي ن بي موجود در استان و منطقه و نحوه استفاده از آنها
 .11سازمانها و شرکتهاي استفاده کننده از نتايج برنامه
 .12دستاوردهاي مدنظر برنامه با توجه به اهداف آييننامه تشکيل قطب علمي

پژوهشهای بینالملل
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آییننامه پروژههای تحقیقاتی بینالمللی دانشگاه تهران
مقدمه

نظر به اهميت همکاريهاي علمي و بينالمللي بين دانشگاهها و مشارکت فعال اعضاي هيئتعلماي
و محتقين دانشگاه تهران با دانشگاهها و مؤس اات معتبار باينالمللاي و باه منظاور توساعه رواباط
دانشگاهي و علمي ،دانشگاه تهران تحت شرايط زير محققين و پژوهشگران دانشگاه را در زمينههاي
علمي ،تحقيقاتي تشويق و حمايت مينمايد.
هدف

اعضاي هيئتعلمي دانشگاه مي توانند ضمن ايجاد ارتباط با محققين دانشگاههاا و مؤس اات معتبار
بينالمللي ،زمينههاي همکاري علمي را فراهم نموده و طرحهاي تحقيقاتي خود را ارائه نمايند .هدف
از انجام طرحهاي تحقيقاتي ،همکاري و تبادل تجربياات علماي باين دانشاگاه تهاران و مؤس اات
بينالمللي در راستاي اعتالي علمي از طريق انتقال دانش و تکنولوژي به کشور ميباشد.
شرایط

ماده  -1اعضاي هيئتعلمي ،دانشکدهها ،دانشگاه و مؤس ات پژوهشي ميتوانند پس از اخذ موافقت
اوليه از طرف مؤس ات بينالمللي ،طرحهاي پژوهشي خود را به دانشگاه ارائه نمايند.
ماده  -2به منظور سهولت در امر تصويب و اجراي طرح ،مجري ،طرح يا برنامه پيشنهادي خود را به
معاونت پژوهشي ارائه مينمايد.
تبصره :معاونت پژوهشي به منظاور بررساي و تصاويب طارح ،کمي ايون وياژهاي را تحات عناوان
کمي يون بررسي طرحهاي بينالمللي تشکيل ميدهد.
ماده  -3کليه موارد مربوط به امور اجرايي طرحها ،از طريق اداره کل پژوهشهاي کاربردي اباالغ و
انجام خواهد شد.
ماده  -4وظايف کمي يون بررسي طرحهاي بينالمللي دانشگاه عبارتند از:
 -1-4بررسي و ارزيابي علمي ،تخصصي طرحهاي تحقيقاتي ارائه شده به کمي يون
 -2-4بررسي و تصويب گزارش پيشرفت طرح
 -3-4بررسي ساير امور ارجاع شده از سوي معاونت پژوهشي
تبصره :کمي يون در صورت ضرورت ميتواند استعالم از مراجع يصالح را پيشنهاد نمايد.
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ماده  -5ترکيب اعضاي کمي يون بررسي طرحهاي بينالمللي دانشگاه عبارتند از:
 -1-5معاونت پژوهشي دانشگاه يا نماينده ايشان
 -2-5مدير کل روابط دانشگاهي و بينالمللي دانشگاه
 -3-5مديرکل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه
 -4-5سه نفر از اعضاي هيئتعلمي دانشگاه به معرفي معاونت پژوهشي دانشگاه
 -5-5دبيرکمي يون (بدون حق رأي)
ماده  -6طرحهاي بينالمللي در اين آييننامه به طرحهايي گفته ميشود که به صورت مشاترک ياا
ير مشترک انجام گردد:
 -1-6طرح مشترک به طرحي اطالق ميشود که دانشگاه نيز در تأمين اعتبار اجراي طرح ،به ن بت
مورد توافق ،سرمايهگذاري نمايد.
 -2-6طرح ير مشترک به طرحي اطالق ميشود که تأمين و پرداخت کال اعتباار طارح ،از ساوي
مؤس ه بينالمللي طرف قرارداد ،انجام پذيرد.
ماده  -7هزينه باالسري طرحهاي بينالمللي
 -1-7کليه امور مالي مربوط به طرحهاي بينالمللي در چهارچوب مقاررات اداره کال پاژوهشهااي
کاربردي انجام ميشود.
 -2-7کليه امور مربوط به باالسري طرحهاي بينالمللي در چهارچوب آيينناماه پرداخات باالساري
مصوب مورخ  1377/5/3هيئت رئي ه دانشگاه اعمال خواهد شد.
تبصره :در شرايط استثنايي ،تعيين ميزان باالسري ،با نظر کمي يون بررسي طارحهااي باينالمللاي،
قابل تغيير خواهد بود.
ماده  -8طرحهاي بينالمللي قبل از ابالغ مورد تصويب هيئت رئي ه محترم دانشگاه قرار ميگيرد.
ماده  -9اين آييننامه از تاريخ تصويب در هيئت رئي ه دانشگاه بمادت يک اال قابال اجارا باوده و
تمديد زمان آن منوط به تأييد مجدد هيئت رئي ه محترم دانشگاه خواهد بود.
ماده  -10اين آييننامه در 10ماده و  3تبصره در تااريخ  1380/3/16ماورد تصاويب هيئات رئي اه
محترم دانشگاه تهران واقع گرديد.
بر اساس بند  6صورتجلسه هیئت رئیسه محترم دانشگاه مورخ  1395/08/03و بـا توجـه
به لحاظ شدن امتیاز انجام طرحهای بینالمللی در آییننامه جدید ترفیـع و گرنـت اعضـای
محترم هیئت علمی ،معافیت از پرداخت باالسری این دسته از طرح ها موضـوعیت نداشـته و
کسر باالسری طرحهای بینالمللی همانند سایر طرحهای کاربردی ( )%12/5میباشد.
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دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز
بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت امنای دانشگاه تهران
مقدمه

به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برج ته دانشگاه  ،اعضاي هيئت علمي با مرتبه استادي که
ب ه مقام شامخ فرهنگاي ،تربيتاي ،اجتمااعي ،آموزشاي ،علماي و پژوهشاي و  . . .در ساطح ملاي و ياا
بينالمللي رسيدهاند و داراي کيفيت آموزشي و ح ن شهرت اخالقي و معنوي ميباشاند ،طباق ضاوابط
يل به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طي مراسم ويژهاي درجه استاد ممتاازي دانشاگاه باه آناان اعطااء
ميشود.
ماده -1فعالیتهای فرهنگی-تربیتی -اجتماعی

ک ب حداقل امتياز تعيين شده در ماده يک آييننامه ارتقا مرتبه اعضاي هيئت علمي از فعاليتهااي
فرهنگي -تربيتي -اجتماعي.
ماده  -2فعالیتهای آموزشی

داشتن شرايط زير براي ک ب مرتبه استاد ممتازي ضروري ميباشد.
 -1-2حداقل 10سال سابقه تدريس و تحقيق موفقيت آميز پس از نيل به مرتبه استادي( .سالهاي
استفاده از فرصت مطالعاتي به حداقل  10سال سابقه تدريس و تحقيق افزوده ميشود).
 -2-2استاد راهنمايي حداقل  10دانش آموخته در سطح دکتري تخصصاي و  20داناش آموختاه در
سطح کارشناسي ارشد( .راهنمايي دانش آموخته در سطح دکتراي تخصصي ميتواند با ن بت « ياک
به سه» جايگزين راهنمايي دانش آموخته در سطح کارشناسي ارشد باشد).
 -3-2ک ب حد نصاب امتياز کيفيت آموزشي بر مبناي آييننامه ارتقا اعضاي هيئت علمي به مرتباه
استادي.
 -4-2ک ب حداقل  6امتياز از کميت آموزشي در هر سال تحصيلي.
 -5-2ک ب حداقل  3امتياز از کميت آموزشي در هر سال تحصيلي براي استاد بازنش ته و يا اساتاد
واب ته.
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ماده  -3فعالیتهای پژوهشی -فناوری

ک ب حداقل  250امتياز بعد از احراز مرتبه استادي از دانشگاه بر مبناي آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي
هيئت علمي ،از کتابهاي تخصصي اصيل چا شده در نشريههاي معتبر و مقاالت اصيل پژوهشاي
چا شده در نشريات علمي و پژوهشي معتبر ملي و يا بينالمللي ،ثبت اختاراع و ناوآوري و گازارش
طرحهاي کاربردي و جوايز جشنوارههاي معتبر علمي به ترتيب مندرج در تبصرههاي اين مااده باراي
ک ب عنوان استاد ممتازي ضروري ميباشد.
امتيازات قابل ک ب در هر بخش به قرار يل است:
-1-3کتابهای تألیفی اصیل :حداکثر  100امتياز براي رشتههاي علوم تجربي و  150امتياز باراي
رشتههاي علوم ان اني.
-2-3ثبت اختراع و نوآوری :بازاء هر ثبت اختراع و نوآوري در ساطح باينالمللاي  10امتيااز و در
سطح داخلي  3امتياز و حداکثر امتياز قابل استفاده در اين بند  50امتيااز مايباشاد .باراي اساتفاده از
امتيازات اين بند ،تأييديه علمي ثبت اختراع و نوآوري توساط مراجاع منطقاهاي ماورد تأيياد وزارت
ضروري ميباشد.
-3-3نیمه صنعتی کردن :نيمه صنعتي کردن هر کدام از تأييديههااي ثبات اختاراع هار ماورد10
امتياز و حداکتر تا  20امتياز دارد.
-4-3جوایز جشنوارههای علمی داخلی :هر مورد يک امتياز و حداکثر تا  5امتياز.
-5-3جوایز جشنوارههای بینالمللی معتبر (داخل و خارج از کشـور) :هار ماورد ساه امتيااز.
حداکثر تا 50امتياز.
-6-3گزارش علمی نهایی طرحهای پژوهشـی کـاربردی :هار ماورد گازارش علماي نهاايي
طرحهاي پژوهشي کاربردي موضوع قرارداد بين دانشگاه و دستگاه اجرايي که داراي گاواهي اختتاام
تاييد شده از دستگاه يربط باشد 2 ،امتياز و حداکثر تا  25امتياز.
تبصره  :1با توجه به تفاوت توليد مقاالت در موضوعات تخصصي و رشتههاي گونااگون بار اسااس
آمار ارائه شده توسط مراجع معتبر بينالمللي ،امتيازات موضاوع ايان مااده باه تشاخيص کمي ايون
تخصصي يربط بررسي کننده ميتواند تا  %15افزايش و يا کاهش يابد.
تبصره  :2ک ب حداقل  20امتياز از چا کتابهاي تأليفي اصيل الزامي است.
تبصره  :3امتياز مقاالت اصيل پژوهشي که در مجالت معتبر پژوهشي به چا رسيده اند سقف ندارد.
تبصره  :4داشتن حداقل 100استناد معتبر در سطح بينالمللي براي رشاتههااي علاوم تجرباي و50
استناد معتبر در سطح ملي و يا بينالمللي براي رشتههاي علوم ان اني ضروري است.
 -منظور از استناد در سطح بينالمللي براي رشتههاي علوم تجربي ،ارجاع محققان شاناخته شاده در
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سطح بينالملل ي به کار تحقيقاتي نامزد مرتباه اساتاد ممتاازي در کتاب و نشاريات معتبار پژوهشاي
درسطح بين المللي است.
 منظور از استناد در سطح ملي و يا بينالمللي براي رشتههاي علوم ان اني  ،ارجاع محققان در سطحملي و يا بينالمللي و مرجع قرارگرفتن کار تحقيقاتي ناامزد مرتباه اساتاد ممتاازي در کتاب درساي
دانشجويان ،نشريات معتبر پژوهشي در سطح ملي و يا بينالمللي است .
ماده -4فعالیتهای علمی -اجرایی

امتياز فعاليتهاي علمي -اجرايي بر مبناي آييننامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي تا حاداکثر  20امتيااز
قابل محاسبه ميباشد.
ماده  -5فعالیتهای موضوع مواد یک تا چهار ایـن دسـتورالعمل توسـط کمیسـیونهـای
تخصصی هیات ممیزه ذیربط مورد ارزیابی قرار میگیرد.

تبصره -در شرايط م اوي اولويت با ک اني است که سابقه اجرايي داشته باشند.
ماده  -6نحوه انتخاب (اجرا)

مراحل اجرايي انتخاب استادان ممتاز به شرح ديل است:
پرديسها  ،دانشکدهها و مراکز تحقيقاتي ،استادان واجد شرايط را با ارائه مدارک و م اتندات الزم در
آ از هر سال به رياست دانشگاه معرفي مينمايند تا در صورت صالحديد به دبيرخانه اعطااي مرتباه
استاد ممتازي معرفي شوند.
تبصره  :1در موارد استثنايي ،رئيس دانشگاه با مشورت هياات رئي اه دانشاگاه ماي تواناد موضاوع
اعطاي درجه استادي ممتازي را به استادي که واجد شرايط تشخيص ميدهد ،م اتقيمأ باه شاوراي
انتخاب استاد ممتاز موضوع ماده 7پيشنهاد نمايد.
تبصره  :2براي استاداني که درجه استاد ممتازي آنان به تصاويب شاوراي انتخااب اساتادان ممتااز
رسيده است ،حکم استاد ممتازي توسط رئيس دانشگاه صادر ميشود و اين عنوان در حکم کارگزيني
آنان درج ميگردد.
ماده  -7ترکیب شورای انتخاب استاد ممتاز

-1-7رئيس دانشگاه (رياست شورا )
 -2-7معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه (نايب رئيس و دبير شورا )
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 -3-7معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشگاه
 -4-7سه نفر از شخصيتهاي برج ته علمي پژوهشي کشور (که حداقل يک نفار ح اب ماورد در
زمينه تخصصي يربط صاحب نظر باشد) با انتخاب و حکم رئيس دانشگاه.
 -5-7سه نفر استاد تمام دانشگاه که حداقل يک نفر ح ب مورد عضو کمي يون تخصصاي ياربط
هيئت مميزه باشد ،به انتخاب هيئت مميزه.
تبصره :دبيرخانه شوراي اعطاي مرتبه استاد ممتازي در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه م تقر خواهد بود.
ماده  - 8نحوه تشویق و قدردانی

 -1-8دانشگاه نشان استاد ممتازي را طي مراسم ويژه اي توسط رييس دانشگاه به استادان برگزياده
اعطاء مينمايد.
 -2-8استاد ممتاز ميتواند دانشجويان توانمند و درخشان را براي مقطع دکتري بدون آزماون ورودي
بر اساس دستورالعملي که توسط شوراي تحصيالت تکميلي دانشاگاه تهياه و باه تأئياد هيئات امناا
ميرسد پذيرش نمايد.
 -3-8به منظور تکريم از مقام استاد ممتاز ،تا سقف  2پايه تشويقي به وي اعطا ميشود و در صورتي
که استاد ممتاز حداقل  50امتياز اعتبار ويژه ساالنه ک ب نمايد ،.امتياز اعتبار ويژه ساالنه پژوهشي او
با ضريب  2مورد محاسبه قرار ميگيرد.
 -4-8استاد ممتاز ميتواند طبق درخواست ،از اعتبار ويژه خود براي شرکت در مجامع باينالمللاي و
فرصت مطالعاتي استفاده نموده و يا از استادان برج ته بينالمللي براي همکاريهااي علماي دعاوت
بعمل آورد.
تبصره -اين آييننامه مشمول استادان بازنش ته دانشگاه و استادان واب ته واجد شرايط ميشود.
ماده  -9اعطای کمکهای مادی و معنوی:

به منظور تکريم جايگاه استاد ممتاز بر اساس دستورالعمل خاص اسااتيد ممتااز کاه از ساوي هيئات
رئي ه تدوين ميگردد ،دانشگاه ن بت به اعطاي کمکهاي مادي و معنوي پس از تصاويب شاوراي
پژوهشي اقدام مينمايد.
ماده  -10اين دستورالعمل مشتمل بر  10ماده و  12تبصره در تاريخ  91/5/17به تصويب هيئت امناي
دانشگاه تهران رسيده و با تاييد وزير علوم ،تحقيقات و فناوري از تاريخ  91/1/1قابل اجرا ميباشد.

جشنواره پژوهش و فناوری
دانشگاه تهران
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آیین نامه انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه ،برجسته ،نمونه و جوان نمونه
دانشگاه تهران
هدف:
جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي
فرهنگسازي پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي
دانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاههاي ن ال ساوم
برگزار ميشود.
در اين راستا دانشگاه تهران هرساله در اين جشنواره ن بت به معرفي و اعطااي نشاان پژوهشاي باه
پژوهشگران پيشک وت نمونه ،برج ته و نمونه و تقدير از پژوهشگران جوان نمونه به شرح زير اقدام
مينمايد:
الف– انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه
ماده  -1ضوابط شرکت در جشنواره

 -1-1متقاضيان ميبايد عضو هيئت علمي بازنش ته دانشگاه تهران و داراي حداقل مرتبه دانشاياري
باشند و رعايت کامل و بدون شائبه اخالق پژوهش آنان توسط واحد مربوط تاييد شده باشد.
 -2-1حداقل دو ( )2سال از زمان بازنش تگي پژوهشگر تا پايان اسفند مااه ساال قبال از برگازاري
جشنواره ،گذشته باشد.
 -3-1هر عضو هيئت علمي بعد از بازنش تگي فقط يک بار ميتواند به عنوان پژوهشگر پيشک اوت
نمونه انتخاب شود.
ماده  -2ضوابط ارزیابی

 -1-2از هر يک از گروههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشاکي ،علاوم ان ااني،
علوم اجتماعي و رفتاري ،هنر و معماري ،بر اساس فعاليتهاي پژوهشي دوران پس از بازنش تگي تاا
پايان اسفندماه سال قبل از برگزاري جشنواره يک نفر انتخاب خواهد شد.
 -2-2در بررسي مدارک پژوهشگر پيشک وت نمونه ،حداقل امتياز فعاليتهاي پژوهشي متقاضيان به
شرح جدول يل ميباشد:
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گروه

علوم
پايه

فني

کشاورزي و
منابع طبيعي

دامپزشکي

علوم
ان اني

علوم اجتماعي
و رفتاري

هنر و
معماري

حداقل
امتياز

80

80

80

80

60

60

50

-3-2گروههاي (علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشکي) ،ک ب حداقل  ٪20از کاف
امتياز تعيين شده در بند  2-2برابر 16امتياز براي مقالههاي چا شده با ايندکس wos
 -4-2گروه علوم اجتماعي و رفتاري ،ک ب حداقل  ٪20از کف امتياز تعيين شده در بناد  2-2برابار
 12امتياز براي مقاالت چا شده در نشريات بين المللي با ايندکس ( )wos-scopusو نشريات معتبر
بين المللي ،يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) با تاييد کميته پژوهشي يربط
 -5-2گروه علوم ان اني ،ک ب حداقل  ٪20از کف امتياز تعيين شاده در بناد  2-2برابار 12امتيااز
براي مقاالت چا شده در نشريات بين المللي باا اينادکس ( )wos-scopusو نشاريات معتبار باين
المللي  ،يا  iscو يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) با تاييد کميته پژوهشي يربط
 –6-2گروه هنر و معماري ،ک ب حداقل  ٪20از کف امتياز تعيين شده در بند  2-2برابار 10امتيااز
براي مقاالت چا شده در نشريات بين المللي باا اينادکس ( )wos-scopusو نشاريات معتبار باين
المللي و يا  iscو يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) ،ضمنا خلق ياک اثار باديع علماي هناري داراي
گواهينامه از مراجع معتبر بين المللي و يا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي يربط ميتواند جايگزين
کتاب گردد.
ب -انتخاب پژوهشگران برجسته
ماده  -3ضوابط شرکت در جشنواره

 -1-3منتخبان بايد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه تهران باشند و رعايت کامل و بدون شاائبه
اخالق پاژوهش آناان توساط واحاد مرباوط تايياد شاده باشاد ،و اعضااي هيئات علماي انتقاالي و
جديداالستخدام ،تاپايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره حداقل پنج ( )5سال فعاليت علماي
پژوهشي م تمر و تمام وقت در دانشگاه تهران داشته باشند.
 -2-3هرعضو هيئت علمي بر اساس عملکرد پژوهشي طول دوران خادمت خاويش فقاط ياک باار
ميتواند به عنوان پژوهشگر برج ته انتخاب شود.
 -3-3در انتخاب پژوهشگر برج ته از بين دو نفر که داراي امتيازهاي يک ان ميباشند ،اولويات باا
فردي است که قبال به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب شده باشد.
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ماده  -4ضوابط ارزیابی

 -1-4ارزيابي پژوهشگران برج ته دانشگاه به تفکيک از گروههااي علاوم پاياه ،فناي ،کشااورزي و
منابع طبيعي ،دامپزشکي ،علوم ان اني ،علاوم اجتمااعي و رفتااري ،هنار و معمااري ،براسااس کال
فعاليتهاي پژوهشي دوران خدمت ( با احت اب فعاليتهاي پژوهشي دوران قبل از انتقال به دانشگاه
تهران) تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره ميباشد و از هر گروه يک نفر انتخاب خواهد
شد.
 -2-4در بررسي مدارک پژوهشگر برج ته ،حداقل امتياز فعاليتهاي پژوهشي متقاضايان باه شارح
جدول يل ميباشد:
علوم
هنر
علوم
کشاورزي و
علوم
اجتماعي و
دامپزشکي
فني
گروه
معماري
ان اني
منابع طبيعي
پايه
رفتاري
حداقل
300
360
360
450
600
600
600
امتياز
 -3-4ک ب حداقل  h-indexتعيين شده توسط کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي براي
گروههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي الزامي است.
 -4-4در بررسي مدارک پژوهشگران برج ته تعيين اعتبار مجالت قديمي با کميته پژوهشي مرباوط
ميباشد.
ج -انتخاب پژوهشگران نمونه
ماده  -5ضوابط شرکت در جشنواره

 -1-5منتخبين بايد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه تهران باشند و رعايت کامل و بدون شائبه
اخالق پژوهش آناان توساط واحاد مربوطاه تايياد شاده باشاد ،و اعضااي هيئات علماي انتقاالي و
جديداالستخدام ،تاپايان اسفند سال قبل از برگزاري جشنواره بايد حاداقل  5ساال فعاليات علماي -
پژوهشي م تمر و تمام وقت در دانشگاه تهران داشته باشند.
 -2-5اعضاي هيئت علمي که قبال به عنوان پژوهشگر برج ته انتخاب شدهاند نميتوانند باهعناوان
پژوهشگر نمونه انتخاب شوند.
 -3-5پژوهشگر نمونه ميتواند پس از  5سال مجددا به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب شود.
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ماده  -6ضوابط ارزیابی

 -1-6از هريک از گروههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعاي ،دامپزشاکي ،علاوم ان ااني،
علوم اجتماعي و رفتاري ،هنر و معماري ،براساس فعاليتهاي پژوهشي پنج ساله تا پايان اسافند مااه
سال قبل از برگزاري جشنواره يک نفر انتخاب خواهد شد.
 -2-6در بررسي مدارک پژوهشگر نمونه ،حداقل امتياز فعاليتهااي پژوهشاي متقاضايان باه شارح
جدول يل ميباشد:
علوم
هنر و
علوم
کشاورزي و
علوم
اجتماعي و
دامپزشکي
فني
گروه
معماري
ان اني
منابع طبيعي
پايه
رفتاري
حداقل
100
120
120
150
200
200
200
امتياز
 -3-6گروههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي :ک ب حاداقل  %30از کاف
امتياز تعيين شده در بند  2-6براي مقاالت چا شده با ايندکس wos
 -4-6گروه علوم اجتماعي و رفتاري :ک ب حداقل  %30از کف امتياز تعيين شده در بناد  2-6باراي
مقاالت چا شاده در نشاريات باين المللاي باا اينادکس ( )wos-scopusو سااير نشاريات معتبار
بينالمللي ،يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) با تاييد کميته پژوهشي يربط
 -5-6گروه علوم ان اني :ک ب حداقل  %30از کف امتياز تعيين شاده در بناد  2-6باراي مقااالت
چا شده در نشريات بين المللي با ايندکس ( )wos-scopusو ساير نشريات معتبر بين المللاي ياا
 ISCو يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) با تاييد کميته پژوهشي يربط
 -6-6گروه هنر و معماري :ک ب حداقل  ٪ 30از کف امتياز تعيين شده در بند  2-6باراي مقااالت
چا شده در نشريات بين المللي با ايندکس ( )wos-scopusو ساير نشاريات معتبار باين المللاي ياا
 ISCو يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) ،ضمنا خلق يک اثر بديع علماي هناري داراي گواهيناماه از
مراجع معتبر بينالمللي و يا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي يربط ميتواند جايگزين کتاب گردد.
 -7-6ک ب حداقل  h-indexتعيين شده توسط کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي براي
گروههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي الزامي است.
 -8-6دانشگاه علوم پزشکي تهران هر ساله بنا به پيشنهاد معاونت پژوهشي دانشگاه تهران يک نفار
را به عنوان پژوهشگر برگزيده انتخاب و براي تشويق در جشانواره پاژوهش و فنااوري باه معاونات
پژوهشي دانشگاه معرفي مينمايد.
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د -انتخاب پژوهشگران جوان نمونه
ماده  -7ضوابط شرکت در جشنواره

 -1-7منتخبين بايد عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه تهران بوده و رعايت کامل و بدون شاائبه
اخالق پژوهش آنان توسط واحد مربوطه تاييد شده باشد ،و تا پايان اسفند ماه سال قبال از برگازاري
جشنواره ،حداکثر چهل ( )40سال سن داشته باشند.
 -2-7از تاريخ استخدام منتخبين در دانشگاه تهاران تاا پاياان اسافند مااه ساال قبال از برگازاري
جشنواره ،نبايد بيش از پنج سال گذشته باشد.
 -3-7پژوهشگر جوان نمونه پس از  5سال ميتواند به عنوان پژوهشگر نمونه انتخاب شود.
ماده  -8ضوابط ارزیابی

 -1-8از هر يک از گروههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشاکي ،علاوم ان ااني،
علوم اجتماعي و رفتاري ،هنر و معماري ،براساس فعاليتهاي پژوهشي از تاريخ استخدام در دانشاگاه
تهران تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره يک نفر انتخاب خواهد شد.
 -2-8در بررسي مدارک پژوهشگر جوان نمونه ،حداقل امتياز فعاليتهاي پژوهشي متقاضيان به شرح
جدول يل ميباشد:
علوم
هنر و
علوم
کشاورزي و
علوم
اجتماعي و
دامپزشکي
فني
گروه
معماري
ان اني
منابع طبيعي
پايه
رفتاري
حداقل
100
120
120
150
200
200
200
امتياز
 -3-8گروههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشاکي :ک اب حاداقل  ٪30از کاف امتيااز
تعيين شده در بند  2-8براي مقاالت چا شده با ايندکس wos

 -4-8گروه علوم اجتماعي و رفتاري :ک ب حداقل  %30از کف امتياز تعيين شده در بناد  2-8باراي
مقاالت چا شده در نشريات بين المللي با اينادکس ( )wos-scopusو سااير نشاريات معتبار باين
المللي و يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) با تاييد کميته پژوهشي يربط
 -5-8گروه علوم ان اني :ک ب حداقل  %30از کف امتياز تعيين شاده در بناد  2-8باراي مقااالت
چا شده در نشريات بين المللي با ايندکس ( )wos-scopusو ساير نشريات معتبار باين المللاي ياا
 ISCو يا داشتن کتاب (تاليف يا ترجمه) با تاييد کميته پژوهشي يربط
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 -6-8گروه هنر و معماري :ک ب حداقل  ٪ 30از کف امتياز تعيين شده در بند  2-8براي مقااالت
چا شده در نشريات بين المللي با ايندکس ( )wos-scopusو ساير نشريات معتبر بين المللاي ياا
 ISCو يا داشتن کتاب (تأليف يا ترجمه) ،ضمنا خلق يک اثر بديع علمي هناري داراي گواهيناماه از
مراجع معتبر بينالمللي و يا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي يربط ميتواند جايگزين کتاب گردد.
 -7-8ک ب حداقل  h-indexتعيين شده توسط کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي براي
حوزههاي علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي و دامپزشکي الزامي است.
ماده  -9ضوابط ارزیابی مشترک در کلیه موارد:

 -1-9ارزيابي سوابق تحقيقاتي پژوهشگران با معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه اعضاي هيئات علماي
دانشگاه تهران (بر اساس آييننامه تخصيص اعتبار ويژه ،در سال مربوط باه هار فعاليات پژوهشاي)
صورت ميگيرد.
 -2-9ارزيابي مقاالت چا شده در نشريات ،بدون لحاظ نمودن ضريب مربوط به مقااالت آزماايش
بنيان صورت ميگيرد.
 -3-9حداکثر امتياز مورد قبول از طرحهاي کاربردي برابر مجموع امتياازات مکت ابه از مقااالت چاا
شده در نشريات معتبر بين المللي نمايه شده در  wosو  scopusدر گروههاي مختلف با ضاريب 1/3
ميباشد و سقف امتياز طرح کاربردي در آييننامه گرنت ،دراين آييننامه لحاظ نميشود.
 -4-9در صورتيکه اختالف امتياز کل نفرات اول و دوم در هر يک از ماوارد انتخااب در ياک گاروه
حداکثر يک درصد باشد ،تصميم گيري براي معرفي پژوهشگر منتخب از بين دو نفر به عهده کميتاه
داوري جشنواره خواهد بود.
 -5-9اعالم ميزان  h-indexفرد شرکت کننده به عهده واحد مربوط ميباشد.
ماده  -10نحوه اجرا

 -1-10معاونت پژوهشي هريک از پرديسها /دانشکدههاي م تقل /واحدهاي پژوهشي م اتقل بار
اساس فراخوان اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي موظفند پاس از طارح و بررساي مادارک در
شوراي پژوهشي واحد ،براي انتخاب پژوهشگر پيشک وت نمونه (براسااس فعاليات پژوهشاي دوران
پس از بازنش تگي تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره) ،براي انتخاب پژوهشگر برج ته
(براساس عملکرد پژوهشي طول خدمت اعضاي هيئت علمي تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري
جشنواره) ،براي انتخاب پژوهشگر نمونه (براساس عملکرد پژوهشي پنج ساله اعضاي هيئت علمي تاا
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پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره) و باراي انتخااب پژوهشاگر جاوان نموناه (براسااس
عملکرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي از شروع استخدام تا پايان اسفند مااه ساال قبال از برگازاري
جشنواره) از بين واجدين شرايط با باالترين امتياز از هر بخش يک ( )1نفر را همراه باا فارم تکميال
شده وکليه مدارک و م تندات ،و صورت جل ه شوراي پژوهشي پارديس /دانشاکده م اتقل /واحاد
پژوهشي م تقل مربوط ،به منظور بررسي در کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي باه اداره
کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه معرفي نمايند.
 -2-10اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي پاس از بررساي و ارزيااب مادارک درکميتاههااي
پژوهشي ،از هرگروه يک ( )1نفر را که داراي باالترين امتياز مايباشاد ،باراي انتخااب پژوهشاگران
پيشک وت نمونه ،برج ته ،نمونه و جوان نمونه به کميته داوري جشنواره معرفي مينمايد.
 -3-10کميته داوري جشنواره پژوهش و فناوري ن ابت باه بررساي نهااي برگزيادگان و انتخااب
پژوهشگران پيشک وت نمونه ،برج ته ،نمونه و جوان نمونه اقدام م نمايد.
ماده  –11ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

 -1-11معاون پژوهشي دانشگاه (م ئول کميته)
 -2-11مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير علمي کميته)
 -3-11م ئولين کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي
 -4-11معاون برنامهريزي و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير اجرايي کميته)
ماده  -12نحوه تشویق و قدردانى از برگزیدگان

 -1-12اعطاي نشان و لوح تقدير:
 -1-1-12اعطا نشان درجه يک ( )1پژوهش دانشگاه تهران به پژوهشگر پيشک وت نمونه و برج ته
 -2-1-12اعطا نشان درجه دو ( )2پژوهش دانشگاه تهران به پژوهشگر نمونه
 -3-1-12اعطاي لوح تقدير به پژوهشگر جوان نمونه
 -2-12امکان ارائه ت هيالت به پژوهشگر پيشک وت ،برج ته ،نمونه و جوان نمونه براي شرکت در
همايشهاي بينالمللي طبق آييننامه استفاده از ت هيالت دانشگاه براي شرکت اعضاي هيئت علمي
و دانشجويان در همايشهاي بين المللي
 -3-12اعطاي پايه تشويقي به پژوهشگر برج اته و نموناه و جاوان نموناه طباق ضاوابط معاونات
آموزشي دانشگاه
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 -4 -12اعطاي هداياي ويژه بر اساس ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه
 -5 -12اعطاي معادل ريالي  40امتياز اعتبار ويژه به پژوهشگر برج اته ،اعطااي معاادل رياالي 20
امتياز اعتبار ويژه به پژوهشگران پيشک وت نمونه ،نمونه و جوان نمونه
اين آييننامه در جل اات ماورخ  1395/05/10کمي ايون راهباردي برناماهريازي و سياساتگذاري
پژوهشي دانشگاه تهران و مورخ  1395/07/10شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه در دوازده ماده باه
تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا ميباشد.
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آییننامه انتخاب طرحهای پژوهشی بنیادی (نمونه و برجسته) اعضای هیئت علمی
دانشگاه تهران
هدف

جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي
فرهنگسازي پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي
دانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاههاي ن ال ساوم
برگزار ميشود.
در اين راستا به منظور ارتقاي کيفي و افازايش کماي پاژوهشهااي علماي و تشاويق پژوهشاگران
دانشگاه تهران به اجراي طرحهاي پژوهشي ،معاونت پژوهشي دانشگاه هر سال در جشنواره پاژوهش
و فناوري از بين طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته دانشگاه اقدام به انتخاب طرحهاي پژوهشي نمونه و
برج ته مينمايد .بدين منظور از هر کميته تخصصي علوم پاياه ،فناي ،کشااورزي و مناابع طبيعاي،
دامپزشکي ،علوم اجتماعي و رفتاري ،علوم ان اني ،هنر و معماري يک طرح با عناوان نموناه و ياک
طرح با عنوان برج ته انتخاب و از مجريان آن طرحها قدرداني به عمل ميآورد.
ماده  -1ضوابط عمومی انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و برجسته

 -1-1طرح حداکثر تا پايان اسفند ماه سال قبل از انتخاب ،خاتمه نهايي يافته وکلياه تعهادات طارح
انجام پذيرفته باشد.
 -2-1بيش از چهار سال از تاريخ ابالغ اختتام اوليه طرح (وصول گزارش نهايي) نگذشته باشد.
 -3-1کليه طرحها از طرف عضو هيئت علمي ،تحت عنوان نمونه ارسال مايشاود و ساپس توساط
کميته پژوهشي مربوط با توجه به احراز شرايط و امتياز ک ب شده ،يک طرح به عنوان نمونه و يک
طرح به عنوان برج ته به کميته داوري معرفي ميشود.
ماده  -2ضوابط اختصاصی انتخاب طرحهای پژوهشی نمونه و طرحهای برجسته

 -1-2کميتههاي علوم پايه و فني :حداقل سه ) (3مقاله چا شده با نمايه  wosبراي طرح نموناه و
پنج ( )5مقاله چا شده با نمايه  wosبراي طرح برج ته
 -2-2کميتههاي کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشکي :حداقل دو ( )2مقاله چا شده با نماياه wos
براي طرح نمونه و چهار ( )4مقاله چا شده با نمايه  wosبراي طرح برج ته
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 -3-2کميتههاي علوم ان اني ،هنر و معماري :حداقل يک ( )1مقاله چا شده با نمايه  wosياا دو
مقاله چا شده با نمايه  iscو يا يک ( )1کتاب چا شده ( تأليف يا ترجمه) توساط ناشار معتبار باه
تشخيص کمي يون يربط براي طرح نمونه و حداقل دو ( )2مقاله چا شده باا نماياه  wosياا ساه
مقاله چا شده با نمايه  iscو يا دو ( )2کتاب چا شده (تاليف ياا ترجماه) توساط ناشار معتبار باه
تشخيص کميته يربط براي طرح برج ته ،ضمنا در کميته هنر و معماري ،خلق يک اثر بديع علماي
هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر بينالمللي و يا داخلي با تشخيص کميته پژوهشي ياربط ماي
تواند جايگزين کتاب گردد.
 -4-2کميته علوم اجتماعي و رفتاري :حداقل يک ( )1مقاله چا شده باا نماياه  wosياا دو مقالاه
چا شده در نشريات معتبر بين المللي و يا يک ( )1کتاب چا شده ( تأليف يا ترجمه) توساط ناشار
معتبر به تشخيص کميته يربط براي طرح نمونه و حداقل دو ( )2مقاله چا شده باا نماياه  wosياا
سه مقاله چا شده در نشريات معتبر بين المللي و يا دو ( )2کتاب چا شده (تاليف يا ترجمه) توسط
ناشر معتبر به تشخيص کميته يربط براي طرح برج ته
 -5-2دانشگاه علوم پزشکي تهران از بين طرحهاي آن دانشگاه هر ساله يک طرح را به عنوان طرح
نمونه انتخاب و براي تشويق در جشنواره پژوهش و فناوري به معاونت پژوهشي معرفي مينمايد.
ماده  -3معیارهای ارزیابی

 -1-3ارزيابي دستاوردهاي طرح با معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه (بر اساس جديادترين آياينناماه
تخصيص اعتبار ويژه به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران) صورت ميگيرد.
 -2-3در ارزيابي دستاوردهاي طرح از بين نتايج حاصل از طرحهاي برج اته و نموناه کميتاههااي
(علوم ان اني ،علوم اجتماعي و رفتاري ،هنر و معماري) ،گواهي پذيرش چا يک ( )1مقاله با نماياه
 wosمورد قبول ميباشد.
 -3-3در محاسبه دستاوردهاي طرح ،امتياز کل اثر بدون تق يم به ن بت ساهم نوي اندگان منظاور
ميشود.
 -4-3صرفا دستاوردهايي مورد قبول است که در ارتباط با موضوع طرح بوده و نام مجري طرح درآن
کر شده باشد.
 –5-3دستاوردهايي مورد پذيرش واقع ميشوند که در آن از حمايت مالي دانشگاه با کر شماره طرح
در قالب يکي از جمالت زير تشکر شده باشد.
در آثار فارسي :از حمايت مالي دانشگاه تهران باا درج جملاه زيار از حمايات ماالي دانشاگاه تهاران
قدرداني ميگردد.
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(اين تحقيق در قالب طرح پژوهشي شماره  .....با ا ستفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه تهران انجاام
شده است)
در آثار التين:
The authors would like to acknowledge the financial support of university of
Tehran for this research under grant number…………….

و چنانچه قدرداني در مقاالت م تخرج از طرح انجام نشده باشد صرفا پنجاه ( )50در صد امتياز تعلق
ميگيرد.
 -6-3چنانچه دستاوردهاي طرح مربوط به کتاب باشد و جمله بند  5-3کر نشده باشد ،صارفا کار
جمله با تشکر و قدرداني از حمايت مالي دانشگاه و يا کر عناوان طارح ،کفايات مايکناد و در ايان
صورت کل امتياز به آن کتاب تعلق ميگيرد و در ير اين صورت با رعايت ساير شارايط هفتااد ()70
درصد امتياز را ک ب نمايد.
 -7-3به طرحهايي که گزارش نهايي آنها با احت اب آخرين مهلت تمديد ،در موعد مقرر به معاونات
پژوهشي دانشکده واب ته به پرديس /دانشکده م تقل/واحد پژوهشي م تقل ارائه شده باشد ،سه ()3
امتياز به عنوان پاداش تعلق ميگيرد.
 -8-3به ازاي هرشش ( )6ماه تأخير در ارائه گزارش نهايي به معاونت پژوهشاي پارديس /دانشاکده
م تقل /واحد پژوهشي م تقل با احت اب آخرين مهلت تمديد ،يک ( )1امتياز ک ر ميگردد.
ماده  -4ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری

 -1-4معاون پژوهشي دانشگاه (م ئول کميته)
 -2-4مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير علمي کميته)
 -3-4م ئولين کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي
 -4-4معاون برنامهريزي و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير اجرايي کميته)
ماده - 5نحوه اجرا

 -1-5داوطلبان انتخاب طرحهاي پژوهشي نمونه ،ابتدا بايد فرم مربوط را بر اساس فراخوان اداره کل
برنامهريزي و نظارت پژوهشي تکميل و به همراه مادارک و م اتندات الزم ،باه معاونات پژوهشاي
پرديس /دانشکده م تقل  /واحد پژوهشي م تقل ارائه نمايند.
 -2-5معاونت پژوهشي پارديس  /دانشاکده م اتقل /واحاد پژوهشاي م اتقل ،پاس از بررساي و
امتيازدهي طرحهاي واصله ،در شوراي پژوهشي واحد ،ن بت به معرفي حداکثر دو طرح نمونه ،همراه
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با مدارک و م تندات و صورت جل ه شوراي پژوهشي پرديس /دانشاکدههااي م اتقل /واحادهاي
پژوهشي م تقل مربوط ،به اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه اقدام مينمايد.
 -3-5اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي پس از بررسي و ارزيابي مادارک توساط کميتاههااي
پژوهشي کمي يونهاي تخصصي و معرفي طرحهاي نموناه و برج اته ،در کميتاه داوري جشانواره
پژوهش و فناوري از هر کميته ،يک طرح نمونه و يک طرح برج ته را انتخاب و به جشنواره معرفاي
مينمايد.
ماده  -6نحوه تشویق و قدردانی از مسئولین اجرای طرحهای نمونه و طرحهای برجسته:

 -1-6اعطاي لوح تقدير در مراسم جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه
 -2-6برخورداري مجري طرح از اعتبار ويژه اعطايي معادل ده ( )10امتياز براي طرحهاي برج ته
 -3-6برخورداري مجري طرح از اعتبار ويژه اعطايي معادل پنج ( )5امتياز براي طرحهاي نمونه
 -4-6اعطاي هداياي ويژه بر اساس ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه
اين آيين نامه در هفتصاد و پنجماين جل اه شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در تااريخ
 1394/07/04در شش ماده به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا ميباشد و لغو آياينناماه
قبلي اعالم ميگردد.
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آییننامه انتخاب و تشویق طرحهای پژوهشی کاربردی (نمونه ،برجسته و ویژه)
اعضای هیئتعلمی دانشگاه تهران
هدف
جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه به منظور تجليل و قادرداني از پژوهشاگران برتار و در راساتاي
فرهنگسازي پژوهش کيفيتمحور و اثربخش در جهت ارتقاي نقاش و جايگااه ملاي و باينالمللاي
دانشگاه تهران و توليد دانش حکمتبنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاههااي ن ال ساوم
برگزار ميشود.
در اين راستا به منظور ارج نهادن به تالش علمي مجريان طرحهاي پژوهشي اثرگذار در جهات رفاع
نيازهاي کشور (با شرکتها ،مراکز و سازمانهاي اجرايي) ،معاونت پژوهشي دانشگاه با رعايات مفااد
اين آييننامه ،طرحهاي پژوهشي کاربردي خاتمه يافته اعضاي هيئتعلمي دانشگاه را انتخاب و آنها
را در جشنواره پژوهش دانشگاه مورد تشويق قرار ميدهد .بدينمنظور از هريک از گاروههااي فناي،
علومپايه ،کشاورزي و مناابع طبيعاي ،علاوماجتمااعي و رفتااري ،علاوم ان ااني ،هنار و معمااري و
دامپزشکي از ميان طرحهاي منتخب به ترتيب امتياز فضلي يک طرح با عنوان نمونه و يک طارح باا
عنوان برج ته انتخاب ميکند و از مجريان آن طرحها قدرداني به عمل ميآيد.
ماده  -1ضوابط شرکت در انتخاب طرحهای پژوهشی کاربردی

 -1-1قرارداد طرح ميباي ت توسط دانشگاه (معاونت پژوهشي دانشگاه /پرديس /دانشکده م اتقل/
واحد پژوهشي م تقل) منعقد شده باشد.
 -2-1طرح حداکثر تا پايان شهريور ماه سال منتهي به برگزاري جشنواره خاتمه يافته و بيش از ساه
سال از تاريخ مندرج در متن اختتام صاادره توساط معاونات پژوهشاي دانشاگاه /پارديس /دانشاکده
م تقل /واحد پژوهشي م تقل نگذشته باشد.
 -3-1مالک اختتام هر طرح کاربردي دريافت تمامي اعتبار طرح (اعتبارات مرحلهاي و ح ن انجاام
کار) مطابق مفاد قرارداد و صدور ابالغ اختتام طرح توسط واحد منعقدکننده قرارداد ميباشد.
ماده  -2نحوه امتیازدهی

 -1-2امتياز ک ب شده طرح مطابق ضوابط امتياز اعتبار ويژه ،حداکثر پنجااه ( )50امتيااز مايباشاد.
سهم تجهيزات ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه با ضريب 2حداکثر( )30امتياز بوده و ماابقي امتيااز
( 20امتياز) مربوط به ک ر باالسري ميباشد .در خصوص تجهيزات ارائه تاييديه اسناد مثبتاه توساط
ح ابداري واحد منعقدکننده قرارداد و ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي ضروري ميباشد.
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 -2-2اعالم کتبي اختتام پروژه توسط کارفرماا و ياا گاواهي رضاايتمندي کارفرماا از نتيجاه طارح
(حداکثر  10امتياز)
 -3-2ثبت اختراع ،ايده نوآور و يا ارائه روشي نوين در ساخت (بر اساس آييننامه گرنات حاداکثر 20
امتياز)
 -4-2ارزيابي مقالهها ،کنفرانسهاي داخلي و خارجي و کتب م تخرج از طرح مشروط باه درج ناام
کارفرما و شماره قرارداد در بخش تقدير و تشکر (امتياز مطابق با آييننامه گرنت – حداکثر  20امتياز)
تبصره  :1مالک امتيازدهي مواردي که بر اساس آييننامه اعتبار ويژه محاسبه ميشوند اطالعات ثبت
شده در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري و يا سامانه ساعد ميباشد.
تبصره  :2درج نام کارفرما و شماره قرارداد در بخش تقدير و تشکر از دو ساال پاس از تصاويب ايان
آييننامه الزامي ميباشد و در اين فاصله مالک ،تصميم کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي
مربوطه ميباشد.
 -5-2حداقل امتياز الزم براي بررسي طرحهااي واصاله در کميتاههااي پژوهشاي کمي ايونهااي
تخصصي جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه براي هر يک از کمي يونهاي هفت گانه دانشاگاه باه
شرح يل ميباشد:
گروه فني براي طرح نمونه چهل و پنج ( )45امتياز و براي طرح برج ته شصت ( )60امتياز
گروه کشاورزي ،دامپزشکي و علوم پايه براي طرح نمونه چهال ( )40امتيااز و باراي طارح برج اته
پنجاه ( )50امتياز
گروه علوم اجتماعي و رفتاري ،علوم ان اني و هنر و معماري براي طرح نمونه سي ( )30امتياز و براي
طرح برج ته چهل ( )40امتياز
در صورتي که طرح کاربردي واجد شرايط ماده يک بوده و حداقل تا  500امتياز اعتبار ويژه از اعتباار
جذب شده قرارداد به خريد تجهيزات اختصاص يابد طرح به عنوان (طارح کااربردي وياژه) انتخااب
خواهد شد .بديهي است امتياز مربوطه ميباي ت در سامانه اطالعات پژوهش و فناوري ثبت و تايياد
شده و اسناد مثبته آن نيز به تاييد ح ابداري حوزه معاونت پژوهشي رسيده باشد.
تبصره  :3در خصوص طرحهاي که در حوزه باين رشاته اي قارار دارناد ماالک امتيااز الزم ،ک اب
ميانگين حداقل امتياز کمي يونهاي مرتبط ميباشد.
تبصره  :4در خصوص موضوعات مندرج در بند  4-2در صورت محرمانه بودن برخي از طرحهاي پژوهشي
کاربردي مشمول ،با تاييد معاون پژوهشي واحد مربوطه و تاييد نهايي کميته تخصصي يربط ،امتياز دهي
بر اساس آييننامه گرنت و بدون نياز به درج نام کارفرما و يا شماره قرارداد انجام خواهد شد.
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ماده  -3ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری

 -1-3معاون پژوهشي دانشگاه (م ئول کميته)
 -2-3مديرکل پژوهشهاي کاربردي
 -3-3معاون مديرکل پژوهشهاي کاربردي
 -4-3م ئولين کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي
 -5-3معاون برنامهريزي و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير اجرايي کميته)
ماده  -4نحوه اجرا

 -1-4داوطلبان انتخاب طرحهاي پژوهشي کاربردي ميباي ت فرم مربوطه را تکميال و باه هماراه
مدارک و م تندات الزم ،بر اساس فراخوان حوزه معاونت پژوهشاي دانشاگاه باه معاونات پژوهشاي
پرديس /دانشکده /واحد پژوهشي م تقل ارائه نمايند.
 -2-4معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده /واحد پژوهشاي م اتقل ،پاس از بررساي و امتياازبنادي
طرحهاي واصله ن بت به معرفي طرحهاي مشمول همراه با مدارک و م تندات الزم و صورتجل ه
شوراي پژوهشي به ادارهکل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه اقدام مينمايد.
 -3-4ادارهکل پژوهشهاي کاربردي پاس از بررساي و ارزياابي مادارک در کميتاههااي پژوهشاي
کمي يونهاي تخصصي يربط ،از هر کميته پژوهشي طرحهاي برج ته ،نمونه و وياژه کااربردي را
براي تاييد نهايي به کميته داوري جشنواره معرفي مينمايد.
 -4-4کميته داوري جشنواره ن بت به بررساي نهاايي برگزيادگان و انتخااب طارحهااي کااربردي
برج ته ،نمونه و ويژه اقدام مينمايد.
ماده  -5تشویق و قدردانی از مجریان طرحهای کاربردی منتخب

 -1-5اعطاي لوح تقدير در مراسم جشنواره پژوهش
 -2-5اعطاي پايه تشويقي طبق ضوابط معاونت آموزشي دانشگاه
 -3-5اعطاي هداياي ويژه بر اساس ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه
 -4-5اعطاي معادل ريالي  10امتياز اعتبار ويژه به طرحهاي پژوهشي کااربردي برج اته و معاادل
ريالي  5امتياز اعتبار ويژه به طرحهاي پژوهشي کاربردي نمونه
اين آييننامه در پنج ماده و چهار تبصره در تاريخ 1395 /04 /20به تصويب کمي يون برنامهريازي و
سياستگذاري پژوهش و فناوري دانشگاه و در تااريخ  1395/07/10باه تصاويب شاوراي پاژوهش و
فناوري دانشگاه رسيد و از تاريخ ابالغ قابل اجرا ميباشد و لغو آييننامه قبلي اعالم ميگردد.
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آییننامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه و رساله /پایان نامه نمونه
دانشگاه تهران
هدف

جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي
فرهنگسازي پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي
دانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاههاي ن ال ساوم
برگزار ميشود.
در اين راستا دانشگاه تهران هرسااله در ايان جشانواره باه منظاور ارتقااي کيفاي و افازايش کماي
پژوهشهاي دانشجويان و تر يب آنان به انجام پژوهشهاي داراي نتايج علمي و کاربردي ،ن بت به
انتخاب و معرفي دانشجويان پژوهشگر نمونه و رساله/پاياننامه نمونه در مقاطع دکتري و کارشناساي
ارشد اقدام مينمايد.
الف -انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه
ماده -1ضوابط شرکت در جشنواره

 -1-1فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان شرکت کننده در مقاطع تحصيلي دکتري و کارشناسي ارشاد
فقط در طول همان دوره تحصيلي در نظر گرفته ميشود.
 -2-1اين آييننامه هم چنين شامل دانش آموختگاني ميشود که تا اسفند ماه سال قبل از برگازاري
جشنواره از تاريخ دفاع پايان نامه ايشان بيش از يک سال نگذشته باشد.
 -3-1معدل کتبي دانشجو هفده ( )17و باالتر باشد( .نمره پايان نامه در معدل کتبي محاسبه نميشود)
ماده  -2ضوابط ارزیابی مدارک

 -1-2کميتههاي علوم پايه ،فني
 در مقطع دکتري داشتن حداقل سه ( )3مقاله چا شده با اينادکس  wosياا حاداقل دو ()2مقاله چا شده با ايندکس  wosو دو ( )2مقاله چا شده علمي پژوهشي
 درمقطع کارشناسي ارشد حداقل دو ( )2مقاله چا شده با ايندکس  wosياا ياک ( )1مقالاهچا شده با ايندکس  wosو دو ( )2مقاله چا شده علمي پژوهشي
 -2-2کميتههاي کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشکي
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 در مقطع دکتري داشتن حداقل دو ( )2مقاله چا شده با ايندکس  wosو يا ياک ( )1مقالاهچا شده با ايندکس  wosو دو ( )2مقاله چا شده علمي پژوهشي
 در مقطع کارشناسي ارشد داشتن حداقل يک ( )1مقاله چا شده با ايندکس wos -3-2کميتههاي علوم ان اني ،علوم اجتماعي و رفتاري ،هنر و معماري به جز رشتههاي معمااري و
شهرسازي
 در مقطع دکتري براي کميتههاي فوق ،داشتن حداقل يک ( )1مقالاه چاا شاده در نشارياتمعتبر بين المللي و يا نشريات داخلي با ايندکس ( iscبه جز کميته علوم اجتمااعي ورفتااري
که فقط نشريات معتبر بين المللي مورد قبول ميباشد) و دو مقاله چا شده علمي پژوهشي
 در مقطع کارشناسي ارشد ،داشتن حداقل دو مقاله چا شده علمي پژوهشي -4-2رشتههاي معماري و شهرسازي از گروه هنر و معماري
 در مقطع دکتري دررشتههاي معماري و شهرسازي داشتن حداقل يک ( )1مقاله چا شده باايندکس  wosو دو ( )2مقاله چا شده علمي پژوهشي
 در مقطع کارشناسي ارشد ،داشتن حداقل يک مقاله چا شده در نشريات معتبر بين المللي ويا نشريات داخلي با ايندکس  iscو يک مقاله چا شده علمي پژوهشي
تبصره  :1در صورتيکه اختالف امتيازکل نفرات اول و دوم در يک کميته حداکثر ياک درصاد باشاد،
اولويت انتخاب به تشخيص کميته داوري جشنواره با دانشجوياني است که مقاالت آنها در مجاالت
بينالمللي با ايندکس  wosبه چا رسيده باشد.
تبصره  :2در کليه کميتهها يک ( )1مقاله که افزون بر شرط الزم جهت انتخااب ارائاه مايشاود باه
صورت پذيرش شده براي چا نيز قابل قبول ميباشد.
تبصره  :3صرفا به فعاليتهايي که نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دانشجو کر شده باشد امتيااز
تعلق مي گيرد و در صورتي که مقاله م تخرج از پايان ناماه باشاد کار ناام اساتاد راهنماا ضاروري
ميباشد.
ماده  -3معیارهای ارزیابی

 -1-3ارزيابي دستاوردهاي دانشجو در سالهاي مختلف با معيارهاي تخصيص اعتبار ويژه (براسااس
جديد ترين آييننامه تخصيص اعتبار ويژه به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران) صورت ميگيرد.
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ب -انتخاب رساله و پایاننامه نمونه
ماده  -4ضوابط شرکت در جشنواره

 -1-4تا پايان اسفند سال قبل از برگزاري جشنواره بيش از دو ( )2سال از تااريخ دفااع رساالههااي
دکتري و پاياننامههاي کارشناسي ارشد سپري نشده باشد.
 -2-4دستاوردهاي ارائه شده توسط دانشجو بايد منحصرا م تخرج از رساله /پاياانناماه باوده ،ناام
دانشگاه تهران به عنوان آدرس دانشجو به همراه نام استاد راهنما در دستاوردها کر شده باشد و تاييد
استاد راهنما قبل از ارائه م تندات ضروري ميباشد.
ماده  -5ضوابط ارزیابی مدارک

رساله و پاياننامه نمونه منتخب در دورههاي دکتري وکارشناسي ارشد در گروههاي تخصصي مختلف
علوم پايه ،فني ،کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشکي ،علوم اجتماعي و رفتاري ،علوم ان اني ،و هنر و
معماري الزم است که حداقل يکي از ضوابط زير را دارا باشد:
 .1م تخرج از طرح کاربردي بوده و بر رفع نيازهاي بومي تاکيد داشته باشد.
 .2داراي سفارش و يا حمايت از نهادها و سازمانهاي خارج از دانشگاه تهران باشد.
 .3با رعايت ضوابط دانشگاه تهران از سوي ناشر معتبر تبديل به کتاب شده باشد.
 .4منجر به توليد محصول يا ثبت اختراع شده باشد و يا داراي قابليت تجاريسازي باشد.
 .5منجر به آثار بديع هنري ،ارائه نظرات نوين ،ايدههاي فناور و کار آفرين شده باشد.
ماده  -6نحوه اجرای انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه و پایان نامه/رساله نمونه

 -1-6تکميل نمودن فرم مربوط توسط دانشجوي داوطلب و ارائه آن به پارديسهاا /دانشاکدههااي
م تقل /واحدهاي پژوهشي م تقل ياربط بار اسااس فراخاوان اداره کال برناماهريازي و نظاارت
پژوهشي ،همراه با ساير مدارک و م تندات.
 -2-6بررسي جداول تکميل شده همراه با مدارک مربوط و انتخاب دانشاجوي پژوهشاگر نموناه در
مقاطع دکتري و کارشناسي ارشد و رساله /پاياننامه نموناه در شاوراي پژوهشاي گاروه /دانشاکده و
معرفي وي به معاون پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م تقل همراه با صورتجل ه
مربوط.
 -3-6معاونت پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل /واحد پژوهشي م اتقل ،پاس از بررساي مادارک
متقاضيان ،حداکثر دو( )2نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دو( )2نفر از دانشجويان دکتري و

300

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

حداکثر دو ( )2رساله و دو ( )2پاياننامه با بيشترين امتياز را درهر مقطاع انتخااب و باه هماراه کلياه
مدارک و م تندات ،و صورت جل ه شوراي پژوهشاي پارديس /دانشاکدههااي م اتقل /واحادهاي
پژوهشي م تقل مربوط ،به منظور بررسي در کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصاي باه اداره
کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه معرفي مينمايد.
 -4-6اداره کل برنامهريزي و نظاارت پژوهشاي پاس از بررساي و ارزيااب مادارک درکميتاههااي
پژوهشي ،از هرکميته و در هر مقطع ،يک ( )1مورد را که داراي باالترين امتياز ميباشاد ،باه عناوان
نمونه انتخاب و به کميته داوري جشنواره معرفي مينمايد.
 -5-6کميته داوري جشنواره پژوهش و فناوري ن بت باه بررساي نهااي دانشاجويان نموناه در دو
مقطع دکتري و ارشد و انتخاب رساله /پايان نامه نمونه از کميتههاي مختلف اقدام م نمايد.
ماده -7ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری

 -1-7معاون پژوهشي دانشگاه (م ئول کميته)
 -2-7مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير علمي کميته)
 -3-7م ئولين کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي
 -4-7معاون برنامهريزي و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير اجرايي کميته)
ماده -8نحوه تشویق و قدردانی از دانشجو

 -1-8اعطاي لوح تقدير
 -2-8اعطاي لوح تقدير به استاد راهنماي رساله /پاياننامه نمونه
 -2-8اعطاي هداياي ويژه بر اساس ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه
اين آييننامه در هفتصاد و پنجماين جل اه شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در تااريخ
 1394/07/04در هشت ماده و سه تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا ميباشاد و
لغو آييننامه قبلي اعالم ميگردد.
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آئیننامه انتخاب آزمایشگاه نمونه دانشگاه تهران
ماده  -1تعریف

آزمايشگاه نمونه ،آزمايشگاهي است که از نظر عملکرد ،همکااريهاي شابکهاي باين آزمايشاگاهي،
تقاضا محوري و مشارکت در ارتقا علم و فناوري سرآمد آزمايشگاههاي ديگر باشد.
مادۀ  -2هدف

به منظور قدرداني از فعاليتهاي آزمايشگاهها و ارج نهادن بر تالشهاي علمي پژوهشگران و تشويق
آنان به راهاندازي و تجهيز آزمايشگاهها ،پيشابرد تحقيقاات دانشاجويان و ارتقاا ساطح آماوزشهاي
پژوهش بنيان ،و نيز توسعه سطح درآمدزايي آزمايشگاهها ،در جشنواره پاژوهش آئاين ناماه انتخااب
آزمايشگاه نمونه دانشگاه تهران تدوين گرديد.
ماده  -3شاخصهای انتخاب آزمایشگاه نمونه

 -1-3شاخصهاي ارزيابي عملکرد آزمايشگاه (ارزيابي ميازان فعاال باودن آزمايشاگاه و امکاناات و
تواناييهاي آن)
 -2-3ميزان همکاريهاي شبکهاي آزمايشگاه (درون دانشگاهي و برون دانشگاهي)
 -3-3ميزان تقاضا محوري
ماده  –4نحوه امتیاز و ارزیابی شاخصهای آزمایشگاه

 -1-4تعداد اعضاي هيئت علمي فعال دانشگاه تهران کاه در آزمايشاگاه فعاليات مايکنند(اساتاد 5
امتياز ،دانشيار  4امتياز ،استاديار  2امتياز و مربي  1امتياز) حداکثر  15امتياز
 -2-4تعداد طرحهاي تحقيقاتي (پايان يافته  2امتياز ،در دست اجرا  1امتياز) حداکثر  20امتياز
 -3-4تعداد رساله و پاياننامههاي اجرا شده توسط دانشجويان (کارشناسي  0/25امتيااز ،کارشناساي
ارشد  1امتياز و دکتري  1/5امتياز) حداکثر  10امتياز
 -4-4تعداد ثبت اختراع ،نوآوري و فرضيه ثبت شاده در مراجاع رسامي و معتبار (داخلاي  5امتيااز،
خارجي  10امتياز) حداکثر  30امتياز
 -5-4تعداد مقاالت معتبر چا شده که حاصل کار آزمايشگاه مربوطه باشاد حاداکثر  20امتيااز باه
شرح يل:
چا شده در نشريات معتبر نمايه شده در WOSامتياز 6
امتياز 4
چا شده در ساير نشريات معتبر بينالمللي
امتياز 2
چا شده در نشريات علمي پژوهشي داخلي
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مقاله کامل چا شده در همايشهاي ملي وبين المللي به ترتيب  0/25امتياز و  0/5امتياز
 -6-4سابقه کار آزمايشگاه هر يک سال  0/5امتياز حداکثر  5امتياز
 -7-4ميزان درآمد آزمايشگاه در سال براي دانشگاه هر  100/000/000ريال  4امتياز حداکثر  40امتياز
 -8-4ک ب استاندارد و آزمايشگاه همکار و مرجع بودن  20امتياز
 -9-4برگزاري دورههاي آموزشي و تعداد صدور گواهي آموزش در آزمايشگاه (هر گواهي براي
دانشجويان ارشد  0/25امتياز و دانشجويان دکتري  0/5امتياز و حداکثر  20امتياز)
 -10-4تعداد و نوع مشتريان آزمايشگاه (داخل دانشکده هر مشتري  0/5امتياز – داخال دانشاگاه 1
امتياز و خارج از دانشگاه  1/5امتياز حداکثر 40 ،امتياز)
 -11-4داشتن سايت اينترنتي و به روز کردن اطالعات آزمايشگاه در سايت شبکه آزمايشگاه حداکثر
 5امتياز
 -12-4قرارداد با شبکه آزمايشگاه شبکه آزمايشگاهي دانشگاه حداکثر  20امتياز
تبصره :1ساير موارد بر اساس مدارک و م تندات در کميته داوري بررسي و امتيازدهي خواهد شد.
تبصره :2ک ب حداقل  100امتياز براي معرفي در جشنواره الزامي است
ماده  -5نحوۀ اجرا

 -1-5ابتدا گزارش و مدارک يربط الزم است به تائيد گاروه آموزشاي مربوطاه و معااون پژوهشاي
پرديس /دانشکده و مراکز تحقيقاتي برسد .متعاقباا مادارک فاوق ماورد بررساي اداره کال خادمات
پژوهشي و انتشارات دانشگاه قرارگرفته و باه تائياد مايرساد .زمانبنادي ارساال مادارک و گازارش
فعاليتهاي آزمايشگاه (هاي) مورد نظر از اول مهر ماه سال قبل تاا پاياان شاهريور مااه منتهاي باه
جشنواره پژوهشي خواهد بود.
 -2-5مديريت خدمات پژوهشي و موس ه انتشارات پس از بررسي و ارزيابي مدارک و م تندات ارائه
شده در کميته داوري از ميان واجدين شرايط يک آزمايشگاه را معرفي مينمايد.
 -3-5انتخاب آزمايشگاه نمونه در  4بخش به شرح يل صورت پذيرد:
 –1-3-5انتخاب يک آزمايشگاه نمونه از حوزه فني با حدود  170آزمايشگاه
 -2-3-5انتخاب يک آزمايشگاه نمونه ازحوزه علوم پايه با حدود  150آزمايشگاه
 -3-3-5انتخاب يک آزمايشگاه نمونه در حوزههاي کشاورزي و دامپزشکي با حدود  210آزمايشگاه
 -4-3-5انتخاب يک آزمايشگاه نموناه در حاوزههااي علاوم ان ااني ،علاوم اجتمااعي ورفتااري و
هنرومعماري با حدود  20آزمايشگاه
 -5-3-5هر آزمايشگاه فقط يک بار ميتواند به عنوان آزمايشگاه نمونه انتخاب شود.
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ماده  -6کمیتۀ داوری

-1-6
-2-6
-3-6
-4-6
-5-6
-6-6

معاون پژوهشي دانشگاه (م ئول کميته)
مدير کل خدمات پژوهشي و انتشارات (قائم مقام معاون پژوهشي و دبير علمي کميته)
معاون خدمات پژوهشي و انتشارات
سه نفر از م ئولين يا نمايندگان آزمايشگاهها که در سالهاي قبل در جشنواره معرفي شدهاند.
کارشناس خدمات پژوهشي و انتشارات (دبير اجرايي کميته بدون حق رأي)
م ئولين پژوهشي کمي يونها

ماده  -7نحوۀ تشویق و قدردانی در مراسم جشنواره پژوهش

 -1-7برخورداري از مبلغ  100/000/000ريال براي تجهيز آزمايشاگاه از محال اعتباارات جشانواره
پژوهش دانشگاه تهران
 -2-7برخورداري م ئول آزمايشگاه (م ئولين به ت اوي) از اعتبار ويژه اعطايي معادل  5امتياز
 -3-7اين آئين نامه در  7ماده و  2تبصره در جل ه مورخ  1392/07/27شاوراي پژوهشاي دانشاگاه
مورد بازنگري قرارگرفت.
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آیین نامه انتخاب دستاوردهای پژوهشی ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران
هدف:

جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي
فرهنگسازي پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي
دانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاههاي ن ال ساوم
برگزار ميشود.
در اين راستا دانشگاه تهران هرسااله در ايان جشانواره باه منظاور ارتقااي کيفاي و افازايش کماي
پژوهشهاي علمي ،کاربردي نمودن تحقيقات ،توليد علم ناافع ،خالقيات و ناو آوري در حاوزههااي
فرهنگ ،هنر و تربيت بدني ،ن بت به انتخاب دساتاوردهاي پژوهشاي وياژه اعضااي هيئات علماي
دانشگاه اقدام مينمايد.
ماده  -1تعریف

دستاورد پژوهشي ويژه کاري است که يک اثر بخشي قابل توجهي در موضوع علمي خود دارا باشد.
ماده  -2انواع دستاوردهای پژوهشی ویژه

 ارائه يافته و يا روش نوين اجرايي ارائه فناوري نوين آثار ادبي و هنري بديع ارائه نظريههاي نوين ساخت يک محصول ويژه اختراعات و اکتشافات ويژه انتشار مقاله در مجالت ممتاز بين المللي اجراي موفقيت آميز طرح کالن مليماده  -3ضوابط انتخاب

 -1-3آن دسته از دستاوردهاي پژوهشي قابل بررسي و انتخاب ميباشند که از ارائاه آن توساط هار
يک از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران تا پايان اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره بايش از
سه سال سپري نشده باشد.
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 -2-3دستاوردهاي پژوهشي ارائه شده ميبايد واجد حداقل يکي از انواع دستاوردهاي پژوهشي ويژه
مندرج در ماده  2باشند.
ماده  -4نحوه اجرا

 -1-4معاونت پژوهشي هريک از پرديسها /دانشکدههاي م تقل /واحدهاي پژوهشاي م اتقل بار
اساس فراخوان اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي براي انتخاب دستاوردهاي پژوهشي وياژه ،از
بين واجدين شرايط و باالترين امتياز ،يک ( )1مورد از کل گروههاي فناي ،علاوم پاياه ،کشااورزي و
منابع طبيعي ،دامپزشکي و دو مورد از گروههااي علاوم ان ااني ،علاوم اجتمااعي و رفتااري ،هنار و
معماري ،همراه با کليه مدارک و م تندات و صورت جل ه شوراي پژوهشي پارديس /دانشاکدههااي
م تقل /واحدهاي پژوهشي م تقل مربوط ،به منظور بررسي در کميتههاي پژوهشي کمي يونهااي
تخصصي به اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه معرفي مينمايند.
 -2-4دستاوردهاي پژوهشي ويژه انتخاب شده در کميتههاي پژوهشاي کمي ايونهااي تخصصاي
جهت بررسي و اعالم نظر نهايي به کميته داوري جشنواره ارائه ميگردند.
 -3-4کميته داوري جشنواره پژوهش دانشگاه از باين دساتاوردهاي پژوهشاي وياژه ارائاه شاده ،از
گروههاي فني ،علوم پايه ،کشاورزي و منابع طبيعي ،دامپزشکي حداکثر يک دستاورد پژوهشي ويژه و
از کميتههاي علوم ان اني ،علوم اجتماعي و رفتاري ،هنر و معمااري حاداکثر دو دساتاورد پژوهشاي
ويژه را انتخاب مينمايد.
 - 4-4دستاوردهاي پژوهشي در صورت لزوم توسط عضو هيئت علمي در کميته داوري ارائه ميشوند.
ماده  -5معیارهای ارزیابی:

 -1-5برخورداري از توان بالقوه در خصوص تجاري شدن در رشته مربوط
 -2-5نوآورانه بودن بنا به تشخيص داوران تخصصي مربوط
 -3-5اثر بخشي در حوزه فرهنگي و اجتماعي
 -4-5پاسخگوئي به نيازهاي ملي بر اساس اسناد باالدستي حوزه علم و فناوري کشور
 -5-5توجيه فني و اقتصادي و فرهنگي
ماده  –6ترکیب کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه:

 -1-6معاون پژوهشي دانشگاه (م ئول کميته)
 -2-6مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير علمي کميته)

306

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 -3-6م ئولين کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي
 -4-6معاون برنامهريزي و سياست گذاري اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير اجرايي کميته)
ماده - 7نحوه تشویق و قدردانی از ارائهکنندگان دستاوردهای پژوهشی ویژه:

 -1-7اعطاي لوح تقدير در مراسم جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه
 -2-7اعطاي پايه تشويقي طبق ضوابط معاونت آموزشي دانشگاه
 -3-7اعطاي هداياي ويژه بر اساس ضوابط معاونت پژوهشي دانشگاه
 -4 -7اعطاي معادل ريالي  10امتياز اعتبار ويژه
اين آييننامه در جل ات مورخ  1395/06/28کمي يون راهبردي برنامهريزي و سياستگذاري پژوهش
و فناوري دانشگاه و مورخ  1395/07/10شوراي پژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در  7مااده باه
تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجرا ميباشد.
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آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه دانشگاه تهران
هدف

جشاانواره پااژوهش و فناااوري بااه منظااور تجلياال و قاادرداني از پژوهشااگران برتاار و در راسااتاي
فرهنگسازي پژوهش کيفيت محور و اثر بخش در جهت ارتقاء نقش و جايگااه ملاي و باين المللاي
دانشگاه تهران و توليد دانش حکمت بنيان و ظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاههاي ن ال ساوم
برگزار ميشود.
در اين راستا به منظور تشاويق کارشناساان پژوهشاي دانشاگاه تهاران و قادرداني و ارج نهاادن باه
کوششهاي سازماني و علمي آنان ،دانشگاه تهران هرساله درجشنواره پژوهش و فنااوري ن ابت باه
معرفي و تقدير از کارشناسان پژوهشي نمونه به شرح يل اقدام مينمايد:
ماده  -1تعریف کارشناس پژوهشی

کارشناس پژوهشي عبارت است از کارشناس شا ل در يکي از واحدهاي پژوهشاي دانشاگاه تهاران،
پرديس /دانشکده م تقل  /واحد پژوهشي م تقل ،که شامل (آزمايشگاهها ،کتابخانهها ،پارک علام و
فناوري ،انتشارات ،مراکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي (  ) ITو )....با تشخيص واحد مربوط ،که
به صورت رسمي ،پيماني و قرارداد معين به صورت تمام وقت با حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و
حداقل سه ( )3سال سابقه کار م تمر تا پايان اسفند ماه ساال قبال از برگازاري جشانواره پاژوهش
مشغول خدمت باشند.
ماده  -2معیارهاى ارزیابی دوره سه ساله

 -1-2حضور موثر و تمام وقت در محل خدمت حداکثر ده ( )10امتياز
 -2-2انجام مطلوب وظايف محوله سازماني حداکثر پانزده ( )15امتياز
 -3-2خالقيت و نو آوري در پيشبرد سريعتر وظايف محوله سازماني حد اکثر بي ت ( )20امتياز
 -4-2راه اندازي و ايفاي نقش در ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي مرتبط حداکثر پانزده ( )15امتياز
 -5-2ارزيابي عملکرد سوابق تحقيقاتي کارشناسان پژوهشي براساس آييننامه تخصيص اعتبار ويژه
اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران با تاييد م ئول واحد يربط در ساال مرباوط باه هماان فعاليات
پژوهشي صورت ميگيرد و تا سقف چهل ( )40امتياز لحاظ خواهد شد.
 -6-2به فعاليتهاي بند  5-2در صورتي امتياز داده ميشود که فعاليت مرباوط در راساتاي وظاايف
محوله کارشناس باشد.
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ماده  -3نحوه انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه:

 -1-3بر اساس فراخوان اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه ،کارشناسان پژوهشاي کاه
متقاضي شرکت در جشنواره پژوهش ميباشند ،پس از تکميل فرمهاي مربوط ،آن را به منظور امتيااز
دهي و تاييد در شوراي پژوهشي واحد يربط ،به مديريت پژوهشي آن واحد ارائه ميدهند.
تبصره  -1هر کارشناس پژوهشي در طول خدمت صرفا يک بار ميتواند به عنوان نموناه انتخااب و
پايه تشويقي دريافت نمايد.
 -2-3شوراي پژوهشي پرديس /دانشکده م تقل  /واحد پژوهشي م تقل به منظور تاييد و ک ب امتياز
نهايي پس از بررسي مدارک ،حداکثر دو نفر از واجدين شرايط را که بيشترين امتياز را ک ب نموده اناد،
همراه با فرم تکميل شاده وکلياه مادارک و م اتندات و صاورت جل اه شاوراي پژوهشاي پارديس/
دانشکدههاي م تقل /واحدهاي پژوهشي م تقل مربوط ،به منظاور بررساي در کميتاههااي پژوهشاي
کمي يونهاي تخصصي به اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه معرفي مينمايد.
 -3-3اداره کل برنامه ريزي و نظاارت پژوهشاي پاس از بررساي و ارزيااب مادارک درکميتاههااي
پژوهشي يربط ،از هرکميته دو ( )2نفر از واجدين شرايط را که حداقل پنجاه ( )50امتياز و بااالترين
امتياز را در کميته مربوط (بر اساس محل اشتغال) خود ک ب نموده اند ،براي انتخاب نهايي نفر برتر،
به کميته داوري جشنواره معرفي مينمايد.
 -4-3از کارشناسان ستاد نيز توساط ماديريت واحادهاي تابعاه ( اداره کال برناماهريازي و نظاارت
پژوهشي ،کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد ،اداره کل خادمات پژوهشاي و انتشاارات دانشاگاه) ،از هار
ق مت حداکثر دو نفر
(مجموعا شش نفر) به اداره کل برنامهريزي و نظاارت پژوهشاي معرفاي و پاس از بررساي مادارک
وک ب امتياز الزم در هر يک از کميتههاي پژوهشي مربوط ،از کل منتخبين کميتههاي پژوهشي باه
تشخيص اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دو نفر براي انتخاب نهاايي نفار برتار ،باه کميتاه
داوري جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه معرفي ميشوند.
 -5-3در ارزيابيهاي انجام شده مورد اشاره در بندهاي  3-3و  ،4-3درصورتيکه اختالف امتيازکال
نفرات اول و دوم حداکثر يک درصد باشد ،انتخاب کارشناس پژوهشي نمونه از بين دو نفر باه عهاده
کميته داوري جشنواره خواهد بود.
تبصره  -2امتياز بندهاي (3،2،1و )4ماده  2به صورت ميانگين سه سال گذشته ميباشد و امتيااز بناد
 5اين ماده به صورت تجمعي (حاصل جمع سه سال گذشته) ميباشد.
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ماده  -4نحوه تشویق و قدردانى از برگزیدگان

 -1-4اعطاي لوح تقدير
 -2-4اعطاي هداياي ويژه همانند دانشجويان پژوهشگر نمونه دوره دکتري بر اساس ضوابط معاونت
پژوهشي دانشگاه
 -3-4اعطاي پايه تشويقي به کارشناس پژوهشي نمونه طبق ضوابط اداره کل منابع ان ااني و اماور
رفاهي دانشگاه
اين آيين نامه در هفتصاد و پنجماين جل اه شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه تهاران در تااريخ
 1394/07/04در چهار ماده و دو تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب الزم االجارا مايباشاد و
لغو آييننامه قبلي اعالم ميگردد.
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فرم شرکت در بخش کاربردی جشنواره پژوهش دانشگاه
«فرم بررسی طرحهای پژوهشی کاربردی»
الف -مشخصات طرح و مجری

عنوان طرح:
نام دانشکده/پرديس:
نام مجري:
سازمان طرف قرارداد:
اعتبار کل قرارداد:
تاريخ شروع قرارداد:
تاريخ خاتمه قرارداد (با استناد به ت ويه ح اب مالي طرح و ابالغ اختتاميه توسط واحد منعقد کننده قرارداد):
ب -معیارهای ارزیابی:

 -1نحوه هزينهکرد اعتبار طرح ( :بر مبناي اطالعات سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري)
رقم خريد تجهيزاتي:

ريال

رقم باالسري جذب شده:

 -2اعالم کتبي اختتام طرح توسط کارفرما يا گواهي رضايتمندي کارفرما از نتيجه طرح:
ندارد 
دارد 

ريال
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 -3ثبت اختراع ،ايده نوآور و يا ارائه روش نوين در ساخت:
ندارد 
دارد 
 -4انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي-پژوهشي داخلي:

 -5انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي -پژوهشي خارجي:

 -6انتشار مقاله يا مقالههاي ارايه شده در همايشها و يا کنگرهها:

 -7ارايه نتيجه طرح و يا تحقيق در همايش و يا سخنراني:

 -8چا و انتشار نتيجه طرح به صورت کتاب و يا فصلي از آن:

* ثبت و تائيد در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري و يا ساعد ضروري ميباشد.
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فرم امتیاز طرح پژوهشی کاربردی
ردیف

1

2

3

4
5
6
7
8

عنوان

ارزش اقتصااادي طاارح بااا توجااه بااه
جذب امکانات تحقيقاتي و تجهيزاتاي
(حداکثر امتياز با توجه به ضاريب =2
 )30و باالسري جذب شاده (حاداکثر
 ) 20بااراي دانشااگاه (باار اسااااس
آييننامه گرنت)
اعااالم کتبااي اختتااام پااروژه توسااط
کارفرما يا گواهي رضايتمندي کارفرما
از نتيجه طرح

حداکثر امتیاز
پیش بینی
شده

50

10

( باار اساااس
ثبت اختاراع ،اياده ناوآور و ياا ارائاه آياااينناماااه
گرناااااااات
روشي نوين در ساخت
حداکثر 20
امتياز)
انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي-
( باار اساااس
پژوهشي داخلي
انتشار مقاله در مجالت معتبر علمي -آياااينناماااه
گرناااااااات
پژوهشي خارجي
مقالههاي ارائه شده در هماايشهاا و حداکثر 20
امتياز)
کنگرهها
ارائه نتيجه طرح در يک سمينار و ياا
سخنراني
چا و انتشار نتيجه طرح به صاورت
کتاب و يا فصلي از آن
100
جمع امتياز

امتیاز
مکتسبه در
پردیس/
دانشکده

امتیاز مکتسبه
در کمیته
تخصصی

امتیاز مکتسبه
نهایی در
کمیسیون
تخصصی
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آییننامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی بینالمللی دانشگاه تهران
هدف

به منظور تر يب اعضاء هيئت علم دانشگاه تهران ،به پديد آوردن آثار پژوهشي بينالمللي معتبر باه
شرح مندرج در اين آييننامه ،پديدآورندگان اين آثار پژوهشي توسط معاونت پژوهش دانشاگاه ماورد
تشويق قرار خواهند گرفت .ضمنا آثار پژوهشي کارشناسان دانشگاه که در نتيجه همکاري با اعضااي
هيئت علمي حاصل شده است ،تا حداکثر  3اثر در سال مشمول اين آيين نامه قرار ميگيرند.
ماده  -1آثار پژوهشي بينالمللي که مورد تشويق قرار ميگيرند عبارتند از :
 -1-1مقاالت چا شده در نشريات نمايه شاده در  web of scienceباا رده  Q1باه اساتثناي
مقاالت حوزه علوم ان اني و هنر
 -2-1کتاب هاي چا شده توسط ناشرين معتبر بين المللي شامل :
Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor & Francis, Black Well, McGraw Hill,
Routledg, Oxford
 -3-1اختراعات و ابداعات ( )patentثبت شده بين المللي.

ماده  -2شرايط پذيرش آثار پژوهشي بين المللي
 -1-2نام دانشگاه تهران بصاورت صاحيح ) (University of Tehranباه عناوان محال اشاتغال
) (affiliationصاحب اثر در آثار پژوهشي درج شده باشاد و در يار اينصاورت (از جملاه کار ناام
دانشگاه به صورت (Tehran University) :مشمول اين آييننامه قارار نخواهاد گرفات .ضامنا در
صورت ارائه آدرس الکترونيکي ،کر آدرس  ut.ac.irالزامي است و در ير اينصورت امتيازي به آن
تعلق نميگيرد.
 -2-2از تاريخ انتشار يا ثبت آثار پژوهشي بيش از  2سال نگذشته باشد.
ماده  -3مدارک مورد نياز براي بررسي آثار پژوهشي
 -1-3مقاله کامل (براساس بند  )1-1يا کتاب چا شده توسط ناشرين معتبر بين المللي ،مادارک و
م تندات ثبت بين المللي آثار پژوهشي و يافته هاي علمي.
 -2-3ايندکس مقاله ،م تخرج از تام ون رويترز).(Web of Science
 -3-3ثبت اطالعات آثار پژوهشي بينالمللي در سامانه مديريت اطالعات پژوهش و فناوري.
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ماده  -4ضوابط پاداش
 -1-4ضريب امتياز هر يک از پديد آورندگان آثار پژوهشي با توجه باه تعاداد ماولفين و همکااران،
براساس آييننامه ارتقاء (طبق جدول زير) محاسبه خواهد شد.
تعدادهمکاران
با احت اب مولف
اصلي (نفر)
1
2
3
4
5
 6به باال

مجموع ضرايب

%100
%150
%180
%190
%200

سهم هر نفر از امتياز بر مبنا امتياز اوليه
پنجم
چهارم
سوم
دوم
اول
%100
%90
%80
%70
%60
%50

%60
%50
%40
%35

%50
%40
%35
%30

%40
%35

%35

 -2 -4ميزان پاداش به ازاء ضريب امتياز نهائي برابر با يک براي هر اثر ،شش ميليون ريال است که
اين مبلغ در آ از هرسال با پيشنهاد کمي يون بررسي آثار پژوهشي بين المللي (موضوع مااده  5ايان
آييننامه) و تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه تهران قابل تغيير ميباشد.
 -3-4درصورتي که پديد آورنده (مولف) اوّل اثر ،دانشجوي دانشگاه تهران (مشروط به کر صرفا نام
دانشگاه تهران به عنوان آدرس او در اثر) و پديد آورنده (مولف) دوّم عضو هيات علمي دانشگاه تهران
باشد ،امتياز نفر اول به عضو هيئت علمي (نفر دوم) تعلق مي گيرد.
تبصره  :1درصورتي که دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران استاد راهنماي مشترک دانشجو
باشند و در مقاله (يا اثر) نامشان بعد از نام دانشجو آمده باشد ،ميانگين امتياز نفر اول و دوم به هريک
تعلق ميگيرد.
 -4-4درصااورتيکه نوي اانده اول مقالااه عضااو هيئاات علمااي دانشااگاه نباشااد و نوي اانده م اائول
) (Corresponding authorعضو هيئت علمي دانشگاه تهران باشاد ،امتيااز نفار اول باه نوي انده
م ئول تعلق ميگيرد.
تبصره  :1در صورتي که در مقاالت پژوهشي بين المللي دانشجوي دانشگاه تهران نوي نده م ائول
باشد به عضو /اعضاي هيئت علمي نوي نده مقاله پاداشي تعلق نخواهد گرفت.
 -5-4اگر در مقاله اي دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران يکي به عناوان نوي انده اول و
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ديگري به عنوان نوي نده م ئول باشد ،ميانگين امتياز نفر اول و ساير به عنوان نوي نده م ئول باه
هريک از آنان تعلق ميگيرد.
 -6-4مقاله هايي که چند نفر نوي نده م ئول دارند ميانگين امتياز به هريک از آنان تعلق ميگيرد.
 - 7-4به آن دسته از آثار پژوهشي که بعد از تااريخ اساتخدام ياا انتقاال دائام باشاد پااداش تعلاق
ميگيرد .همچنين کر آدرس دقيق دانشگاه تهران باه صاورت ( )University of Tehranالزاماي
است .
 -8-4اعضاي هيئت علمي واب ته دانشگاه تهران که با آدرس دانشگاه تهران باه عناوان آدرس اول
خود اقدام به چا آثار پژوهشي بين المللي نمايناد ،مشامول دريافات پااداش هااي ايان آئاينناماه
ميشوند.
 -9-4دانشجويان از زمان شروع به تحصيل در دانشگاه تهران در هر مقطع تحصيلي ،فقط درصورتي
مجاز به ارائه مقاله (يا اثر) با کر نام و آدرس دانشگاه تهران مي باشندکه نام استاد (استادان) راهنماا
از دانشگاه تهران نيز به عنوان مولف (پديد آورنده اثر) کرشده باشد.
 -10-4به آثاري که در آنها نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم و به بعد درج شده باشد و آدرس
اول يکي از ساير مراکز علمي يا موس ات داخل کشور باشد ،امتيازي تعلق نخواهد گرفت.
 -11 -4به آثاري که درآنها نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس دوم درج شده باشاد و آدرس اول آن
يکي از دانشگاههاي معتبر خارج از کشور باشد ،امتياز مرباوط باا ضاريب  0/5و درصاورتي کاه ناام
دانشگاه تهران به عنوان آدرس سوم و بعد از آن کر شود ،امتياز مربوط با ضريب  0/2منظور خواهاد
شد.
 -12-4امتياز مقاالت منتشر شده باه صاورتهااي مختلاف يار از مقالاه کامال از قبيالLetter :
Case ، Rapid publication، Short communication ،Research note, Technical note
 reportو يا هر گونه عنوان ديگري که مقاله را از حالت يک مقاله کامل خارج نمايد ،با ضاريب 0/8
مقاله کامل محاسبه خواهد شد.
 -13-4امتيااز مرباوط باه مقااالتي کاه باه صاورتهااي Editorial Material, Discussion,
 Commentچا شده باشند با ضريب  0/25مقاله کامل محاسبه خواهد شد.
 -14-4ضريب امتياز ساير آثار به شرح زير محاسبه خواهد شد:
 -1-14-4مقاله کامل :ضريب (. )1
الف -مقاالت  (Q1 ) wosچا شده داراي نمايه علاوم اجتمااعي ) : (social scienceضاريب 1/2
(يک و دودهم)
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ب -تمام مقاالت  wosدر حوزه علوم ان اني و هنر :ضريب ( 1يک)
 -2-14-4کتاب کامل چا شده توسط ناشر معتبر بين المللي  :ضريب (. )2
 -3-14-4ثبت اختراع ( : )Patentضريب (0 )2
تبصره  :1امتياز آثار مشترک با مراکز علماي کشاورهاي ديگار ،عاالوه بار ماوارد فاوق ،در ضاريب
( 1+)0/1× nنيز ضرب ميشود که  nتعداد کشورهاي مختلف خارجي کر شده در آدرس ماولفين باا
محل اشتغال ير از دانشگاه تهران ميباشد.
تبصره  :2درمورد مقاالت پراستناد ) (Highly Cited papersبه ير از خوداستنادي ضريب  2تعلق
ميگيرد .مقاله هايي که در طول ده سال گذشته جزء يک درصد اول مقالههاي با ارجاع باال بوده اناد،
مقاالت پراستناد گفته ميشوند.
 -15-4به مقاالتي که فقط در مجالت ( scienceاصلي) و ( Natureاصلي) منتشر ميشوند تشويق
 10برابر محاسبه ميشود .انتشار مقاله در نشريات فرعي با ضريب  2محاسبه مايشاود .لي ات ايان
نشريات پس از تنظيم در کمي يون راهبردي به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه ميرسد.
ماده  –5تف ير مفاد آييننامه حاضر و اتخا تصميم در موارد خاص و پايشبيناي نشاده باه عهاده
کمي يوني متشکل از اعضاي زير ميباشد:
الف -معاون پژوهشي دانشگاه (رئيس کمي يون).
ب -مدير کل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه (دبير کمي يون).
ج– هفت نفر از محققين دانشگاه ( با مرتبه علمي استاد يا دانشيار) با معرفي کمي يون هااي
تخصصي هيئت مميزه دانشگاه.
اين آييننامه در  5ماده  22 ،بند و 4تبصره که در تاريخ 1396 /06/11ماورد تأييدکمي ايون بررساي
آثار پژوهشي بين المللي دانشگاه تهران قرار گرفته است ،در تاريخ  1396/07/01به تاييد کمي ايون
راهبردي برنامهريزي و سياستگذاري پژوهشي و در تاريخ  1396/07/22به تصويب شوراي پژوهشاي
دانشگاه رسيد و تاريخ اجراي آن از ابتداي سال  2016ميباشد.
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دستورالعمل پایه تشویقی به برگزیدگان جشنوارههای پژوهشی
با توجه به دستور چهاردهم و پانزدهم از صورت مصوبات نوزدهمين نش ت از دوره چهارم هيئت امنااي
دانشگاه تهران مورخ  1387/10/03و به منظور تشويق و تر يب اعضاي هيئت علمي در امر پاژوهش و
اجراي طرحهاي پژوهشي ،به صورت فردي و گروهي و رسيدن به رتبه برتر در سطوح داخلي ،منطقهاي
و بينالمللي و هم طرازي با کشورهاي پيشرفته با توجه به اهداف پيشبيني شده ،دساتورالعمل اجراياي
اعطاي پايه تشويقي به برگزيدگان جشنوارههاي پژوهشي به شرح يل ارائه ميشود.
 -1اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی در فعالیتهای فردی

 -1-1اعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبههاي اول و يک پايه تشويقي به حائزين رتبههااي دوم
و سوم جشنواره بينالمللي خوارزمي در بخش طرحهاي پژوهشي (بنيادي – کاربردي -توساعهاي) و
طرحهاي ابتکار و اختراع ،در صورتي که ک ب رتبه به شخص حقيقي و کار فردي تعلق گرفته باشد.
 -2-1اعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبههاي اول و يک پايه تشويقي به حائزين رتبههااي دوم
و سوم جشنواره بينالمللي فارابي (ويژه تحقيقات علوم ان اني و اسالمي) در موضوعات و حاوزههااي
مختلف جشنواره (اثر پژوهشي -تصحيح انتقادي آثار مانادگار تااريخي ،ادباي ،فل افي و  )...نظرياه
پردازي و نقادي– ترجمه يا مترجم برتر و تاثيرگاذار در حازوه اهاداف جشانواره -پيشک اوت علاوم
ان اني -شخصيتهاي پيرو در حوزه علوم ان اني -مفاخر پروژه برج ته -مدير پژوهشي برتر ،در دو
سطح جوان و بزرگ ال ،در صورتي که ک ب رتبه به شخص حقيقي و کار فردي تعلق گرفته باشد.
 -3-1اعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبههاي اول و يک پايه تشويقي به حائزين رتبههااي دوم
و سوم جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در بخشهاي (محققاين -محققاين جاوان -صااحبان
ابداعات و اختراعات و فرضيههاي اثبات شده علمي -محققيني که تحقيقات آنهاا منجار باه ارتقااي
نظام سالمت شده باشد) در صورتي که ک ب رتبه به شخص حقيقي و کار فردي تعلق گرفته باشد.
 -4-1اعطاي دو پايه تشويقي به حائزين رتبههاي اول و يک پايه تشويقي به حائزين رتبههااي دوم
و سوم پژوهشگران برتر کشوري مربوط به دانشگاهها و مؤس ات پژوهشي واب ته باه وزارت علاوم،
تحقيقات و فناوري در گروههاي تخصصي ششگانه (علوم ان ااني -فناي مهندساي -علاوم پاياه -
کشاورزي و منابع طبيعي -دامپزشکي -هنر) و مديران برتر پژوهشي.
 -5-1اعطاي يک پايه تشويقي به اعضاي هيئت علمي نمونه کشوري کاه هار سااله توساط وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري بر اساس ضوابط و آييننامههاي مربوط ،انتخاب و معرفي ميشوند.
 -6-1اعطاي يک پايه تشويقي به اعضاي هيئت علمي ب يجي نمونه کشوري که هار سااله توساط
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سازمان ب يج اساتيد ،تشويق و بار اسااس ضاوابط و ارائاه راهکارهااي مربوطاه انتخااب و معرفاي
ميشوند(طبق مصوبه مورخ  1389/3/31هيئت رئي ه.
 -7-1اعطاي پايه تشويقي بر اساس مصوبه مورخ  88/3/23جل اه شاوراي پژوهشاي دانشاگاه باه
برگزيدگان جشنواره پژوهش دانشگاه به شرح يل:
 -1-7-1دو پايه تشويقي به پژوهشگران برج ته در گروههاي تخصصي شاشگاناه(علوم ان ااني-
فني مهندسي -علوم پايه -کشاورزي و منابع طبيعي -دامپزشکي-هنر)
 -2-7-1يک پايه تشويقي به پژوهشگران نمونه در گروههاي تخصصي ششگانه(علوم ان اني -فني
مهندسي -علوم پايه -کشاورزي و منابع طبيعي -دامپزشکي-هنر)
 -2اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی در فعالیتهای گروهی

 -1-2اعطاي يک پايه تشويقي به حائزين رتبههااي اول و دوم و ساوم کاه در دو بخاش از ماوارد
بندهاي ( 1-1و  2-1و  )3-1در يک ال و در کارگروهي انتخاب شوند.
 -2-2اعطاي يک پايه تشويقي به حائزين رتبههااي اول و دوم و ساوم کاه در دو بخاش از ماوارد
بندهاي ( 1-1و  2-1و  )3-1در دو سال متوالي و در کارگروهي انتخاب شوند.
 -3-2چنانچه عضو هيئت علماي در هار ياک از بنادهاي ( 1-1و  2-1و  )3-1در دو بخاش ياک
جشنواره رتبه ک ب نمودند صرفا از يک مورد در همان سال ميتواند پايه تشويقي دريافت نمايند.
تبصره:

 -1چنانچه عضو هيئت علمي در هر يک از بندهاي ( 1-1و  2-1و  )3-1در دو يا چند سال متاوالي
در يک جشنواره رتبه ک ب نمايد و هم زمان عضو هيئت اجرايي يا کميته داوري و  ...همان جشنواره
باشد تا زمان عضويت صرفا يک بار ميتواند پايه تشويقي دريافت نمايد.
 -2سقف پايههاي تشويقي اعضاي هيئت علمي در يک سال سه ( )3پايه ميباشد.
 -3سقف پايههاي تشويقي اعضاي هيئت علمي در طول خدمت هفت( )7پايه ميباشد.
 -4لي ت افراد واجد شرايط براي دريافت پايه تشويقي هر ساله از طرياق اداره کال برناماهريازي و
نظارت پژوهشي براي اجرا به کميته ترفيعات دانشگاه ارسال ميگردد.
اياان دسااتورالعمل در تاااريخ  1389/3/31بااه تصااويب هيئاات رئي ااه دانشااگاه رساايد و از تاااريخ
(1387/10/3مصوبه هيئت امنا) قابل اجرا ميباشد.
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آییننامه اعطای پایه تشویقی پژوهشهای کاربردی به اعضای هیئت علمی
ماده  -1با توجه به مصوبه نوزدهم از مصاوبات دوره چهاارم هيئات امنااي دانشاگاه تهاران ماورخ
 1387/10/3و بهمنظور تشويق و تر يب اعضاي هيئتعلمي باه همکااري باا شارکتهاا ،مراکاز و
سازمانهاي اجرايي خارج از دانشگاه و اجراي طرحهاي پژوهشي کاربردي فناور ،کاارآفرين و انجاام
پژوهشهاي محصول محور در جهت رفع نيازهاي کشور يک پايه تشويقي اعطا ميگردد.
ماده  -2شرايط اعطاي پايه تشويقي موضوع اين آييننامه به شرح زير ميباشد:
بند  -1انجام موفق طرحهاي کاربردي در زمان بندي مورد توافق با کارفرما
بند -2ک ب باالترين امتياز در سه سال گذشته به ازاي هر  2ميليون ريال  1امتياز باراي تجهيازات
ثبت شده به عنوان اموال دانشگاه و باالساري جاذب و ثبات شاده توساط معاونات پژوهشاي و ياا
واحدهاي دانشگاه.
تبصره 2 :ميليون ريال ضريب اعتبار ويژه دانشگاه در سال  87ميباشد .اين ضريب با پيشنهاد معاون
پژوهش دانشگاه توسط شوراي پژوهشي دانشگاه قابل تغيير ميباشد.
بند  -3تخصيص حداقل  30درصاد اعتباارات طارحهاا باه تجهيازات باراي اعضااي هيئاتعلماي
دانشکدههاي عضو کمي يونهاي فني و مهندسي ،کشاورزي و منابع طبيعي
ماده  -3در صورتيکه بيش از  90درصد اعتبار جذب شده توسط مجري تا  500امتياز به خريد تجهيزات
اختصاص يابد و شرايط بند  1ماده  2احراز گردد يک پايه تشويقي به مجري تعلق خواهد گرفت.
ماده  -4به اعضاي هيئتعلمي دانشگاه تهران که در جشنوارههاي مختلاف ملاي و باينالمللاي باه
عنوان پژوهشگر برتر از رياست محترم جمهوري نشاان دريافات ماينمايناد و همچناين باه دو نفار
پژوهشگران برج تهاي که هر سال در مراسم جشنواره پژوهش دانشگاه انتخاب و معرفي مايشاوند
(يکنفر از حوزه علوم ان اني) هنر و يکنفر از رشتههاي علوم تجربي و مهندسي  -يک پايه تشويقي
اعطا ميگردد.
ماده  -5لي ت افراد واجد شرايط براي دريافت پايه تشويقي باا شارايط مااده  3 ،2و  4هار سااله از
طريق اداره کل پژوهشهاي کاربردي براي اجرا به کميته ترفيعات دانشگاه ارسال خواهد شد.
ماده  -6مجموع پايههاي تشويقي کاربردي در طي مدت خدمت براي هار عضاو هيئاتعلماي از 3
پايه تجاوز نخواهد کرد.
ماده  -7تعداد اعضاي هيئت علمي مشمول اين آييننامه حداکثر 10درصد کل اعضاي هيئت علمي
فعال در پژوهشهاي کاربردي ميباشد.
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ماده  -8امتيازات سالهايي که عضو هيئتعلمي بابت آن پايه تشويقي ميگيرد براي اعطااي پاياه
تشويقي در سالهاي آتي قابل احت اب نخواهد بود.
ماده  -9در صورتيکه طرحي در کميته تخصصي مربوطه داراي بيشترين امتياز کارآفريني و فنااوري
باشد يا داراي شاخصهاي پژوهشي کاربردي محصول محور باشد يک امتياز پايه تشويقي به مجري
طرح تعلق خواهد گرفت.
اين آييننامه در نه ماده ،سه بند و يک تبصره در تاريخ  1388/3/4به تصويب هيئت منتخب شاوراي
دانشگاه رسيد و از تاريخ  1388/1/1قابل اجرا ميباشد.
صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره پنجم هیئت امنای دانشگاه تهران
مورخ  1392/4/31درخصوص پایه تشویقی
بند  :14پايه تشويقي منتخبين جشنوارههاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و ابن سايناي دانشاگاه
علوم پزشکي تهران ،جشنوارههاي پژوهش ،آموزش و بينالملل دانشگاه.
مصوبه« :هيئت امنا به استناد بند”ب“ ماده  20قانون برنامه پنجم توسعه ،با اعطاي پايه تشاويقي باه
منتخبين جشنوارههاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و ابن سيناي دانشگاه علوم پزشکي تهاران و
جشنوارههاي پژوهشي ،آموزش و بينالملل دانشگاه (يک پايه براي هر جشانواره) و باا رعايات مفااد
تبصره  2ماده  53آييننامه استخدامي اعضاي هيئتعلمي موافقت نمود»
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آئیننامه نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه تهران
ماده  -1مقدمه و هدف

آييننامه نشريات علمي -پژوهشي دانشگاه تهران در راستاي تحقق اهداف سند چشمانداز  20ساله و
ارتقاااء توليااد علاام در سااطح ملااي و بااينالمللااي؛ کاااربردي نمااودن آن بااراي رفااع نياااز جامعااه؛
پژوهش محورنمودن آموزش در سطح دانشگاه و تربيت نيروي ان اني کارآمد و توسعهيافته باه شارح
يل تدوين شده است .هدف اصلي آن ارتقاء کمي و کيفي نشريات علماي – پژوهشاي دانشاگاه در
سطح ملي و بينالمللي است.
ماده  -2مشخصات نشریه
 -1-2عنوان نشريه بايد بر محتواي تخصصي آن داللات داشاته باشاد و از کار کلماات دانشاگاه،

پرديس ،دانشکده ،مؤس ه ،گروه يا مانند آن در عنوان نشريه اجتناب گردد.
تبصره :کليه نشريات دانشگاه تهران حداکثر تا يکسال پس از ابالغ اين آييننامه باياد بناد  1-2را
عملياتي نمايند.
 -2-2عنوان اختصاري هر نشريه به زبان فارسي و انگلي ي در آن درج شود.
 -3-2هر نشريه بايد بصورت م تقل و حداقل سالي  2بار به صورت منظم منتشر شود.
ماده  -3ارکان نشریه
 -1-3صاحب امتیاز

پرديس ،دانشکده م تقل ،مؤس ه ،مرکز ،قطب علمي ،تشکل تخصصي.
 -2-3مدیرمسئول

مدير م ئول ترجيحا رئيس واحد پيشنهاد دهنده انتشار نشريه ميباشد.
 -1-2-3وظايف مدير م ئول
الف -معرفي سردبير به معاون پژوهشي دانشگاه جهت صدور حکم ،طبق مفاد بند  2-4-3اين آييننامه.
ب -ارائه گزارش توجيهي ،پيوست مالي ،اداري و تجهيزاتي مورد نياز نشريه جهت اخذ مجوز انتشار
ج -نظارت بر رعايت موازين حقوقي نشريه.
د -انجام امور مربوط به انتشار نشريه پس از اخذ مجوزها و تأئيديههاي الزم.
ها -حمايت از نمايهسازي نشريه در پايگاههاي معتبر ملي و بينالمللي.
تبصره :مديرم ئول نشريه نميتواند سردبير آن نشريه نيز باشد.
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 -3-3گروه دبیران(هیأت تحریریه)

 -1-3-3ويژگيهاي گروه دبيران
الف -اعضاي گروه دبيران نشريه بايد در زمينه تخصصي خود در سطح ملي و باينالمللاي از شاهرت
علمي برخوردار بوده و در مرتبه استادي يا دانشياري باشند.
ب -تعداد اعضاي گروه دبيران نشريه بايد حداقل  7نفر و داراي تخصص در زمينه موضوع نشريه باا
رتبه علمي دانشيار يا استاد باشند.
ج -چا حداقل 10مقاله در نشريات داراي نمايه معتبر بينالمللي که  5مقاله آن مربوط به سه ساال
اخير باشد.
تبصره :1براي رشتههاي حوزه علوم ان اني ،علوم اجتماعي و رفتاري و هنار مقااالت  ISCمشامول
بند (ج) ميشوند.
تبصره :2براي کليه نشريات داخلي دانشگاه الزم است بيش از  50درصد اعضاي گروه دبيران ،خارج
از دانشگاه تهران و براي نشريات بينالمللي دانشگاه ،حداقل  50درصد ازاعضاي خارج از دانشاگاه از
محققين برج ته و شناخته شده خارج از کشور در زمينه تخصصي نشريه باشند.
تبصره  :3در خصوص رشته هاي هنر و نشريات پرديس هنرهاي زيبا ،ماوارد باه صاورت خااص در
کمي يون برنامهريزي و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه مطرح و بر اسااس مصاوبه کمي ايون ماذکور
اقدام خواهد شد.
 -2-3-3نحوه انتخاب گروه دبيران
مدير م ئول نشريه ،حداقل  5نفر از اعضاي هيات علمي واجاد شارايط  1-3-3را بناا باه پيشانهاد
شوراي پژوهشي واحد مربوطه جهت عضويت در گروه دبياران باه کمي ايون برناماهريازي و ارتقااء
نشريات علمي دانشگاه معرفي مينمايد .کمي يون فوق الذکر اعضااي گاروه دبياران ماورد تائياد را
جهت صدور حکم براي مدت  3سال ،به معاون پژوهشي دانشگاه پيشنهاد مينمايد( .انتخااب مجادد
اعضاي گروه دبيران بالمانع است).
اعضاي گروه دبيران پس از دريافت حکم و در اولاين جل اه ،بقياه اعضاا را براسااس بناد 1-3-3
انتخاب و به مديرم ئول نشريه معرفي مينمايند .مديرم ئول ،اعضاي جدياد گاروه دبياران معرفاي
شده را به کمي يون برنامهريزي و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه معرفي مينمايد و اعضاي مورد تأئيد
کمي يون جهت صدور حکم براي مدت سه سال ،به معااون پژوهشاي دانشاگاه پيشانهاد مايشاوند
(انتخاب مجدد اين عده از اعضاي گروه دبيران نيز بالمانع است).
 -3-3-3وظايف گروه دبيران
الف -انتخاب و معرفي يک نفر از اعضاي هيات علمي واحد مربوط داراي تخصص مرتبط با موضاوع
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مجله به مدير م ئول جهت تصدي سردبيري نشريه( .اين فرد در مدت تصدي سردبيري مجله عضو
هيات تحريريه خواهد بود).
ب -تعيين ضوابط پذيرش مقالههاي دريافتي و انتخاب داوران.
ج -نظارت بر اجراي مراحل دريافت ،بررسي ،پذيرش و چا مقالهها.
د -گروه دبيران در اولين جل ه خود راهنماي کامل نحوه تادوين و ارساال مقالاه توساط ماولفين و
همچنين نحوه دريافت ،مراحل داوري و اعالم نتيجه نهائي پذيرش و يا رد مقاله توسط گروه دبياران
را تهيه و تصويب مينمايد و اين راهنما در هر شماره از نشريه به چا ميرسد.
تبصره  :1پذيرش هر مقاله بايد بر مبناي تأييد حداقل دو داور داراي شخصيت علمي معتبار ملاي ياا
بينالمللي که ترجيحا يکي از آنها از خارج دانشگاه تهران باشد ،صورت پذيرد.
تبصره  :2اتخا تصميم در مورد چا پاسخ نقد مقاله و دفعات چا (فقط يک بار يا چند باار) طباق
نظر گروه دبيران خواهد بود.
 -4-3سردبیر

 -1-4-3ويژگيهاي سردبير
سردبير بايد از شخصيتهاي علمي ملي  -بينالمللي و در زمينه تخصصي خاود شااخص و برح اب
اولويت در مرتبه علمي استادي و يا دانشياري باشد.
تبصره :در نشريههاي يرفارسي سردبير باياد داراي مرتباه علماي اساتادي ياا دانشاياري (ترجيحاا
استادي) و داراي مقالههاي بينالمللي در نشريات معتبر (به تشخيص کمي يون برنامهريازي و ارتقااء
نشريات علمي دانشگاه) باشد.
 -2-4-3نحوه انتخاب سردبير
مديرم ئول يک نفر منتخب موضوع بند الف مااده  3-3-3را جهات تصادي ساردبيري نشاريه باه
معاونت پژوهشي دانشگاه معرفي مينمايد .کمي يون برنامهريزي و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه پس
از تائيد فرد معرفي شده ،ايشان را جهت صدور حکم براي مدت  3سال به معاون پژوهشاي دانشاگاه
پيشنهاد مينمايد( .انتخاب مجدد سردبير بالمانع است).
 -3-4-3وظايف سردبير
الف -م ئوليت حفظ و ارتقاي کيفيت علمي نشريه.
ب -تشکيل منظم جل ات گروه دبيران و تنظيم و ارائه صورت جل ات مربوط.
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ج -اجراي بخشنامههاي صادر شده از طرف معاونت پژوهشي دانشگاه و مصوبات داخلي گروه دبيران
در چارچوب آئيننامههاي مصوب.
د -ارائه نتايج داوريها به گروه دبيران.
ها -ارائه گزارش فعاليتهاي ساالنه نشريه به گروه دبيران و مدير م ئول نشريه.
و -پيشبيني برنامه و بودجه ساالنه مورد نياز نشريه و پيشنهاد آن به مديرم ئول.
ز -تالش در جهت ارتقاء کيفي و گ ترش حوزه انتشار نشريه.
ح -سعي در اخذ نمايههاي معتبر ملي و بينالمللي براي نشريه (ايندکس شدن نشريه).
ط -فراهم نمودن زمينه افزايش ميزان استناد به مقالههاي چا شده در نشريه.
ي -اتخا تصميم نهائي در مورد پذيرش يا رد مقالههاي دريافت شده و ابالغ نتيجه به مولفين.
تبصره :هر عضو هيأت علمي ميتواند سردبير فقط يکي از نشريات علمي-پژوهشي دانشاگاه تهاران
باشد.
ماده  -4ساختار نشریه
 -1-4قطع نشریه

قطع نشريه بايد به صورت رحلي(  28/5×21سانتيمتر) و يا وزيري ( 23×17ساانتيمتر) و باراي هماه
شمارههاي يک نشريه ثابت باشد.
 -2-4جلد نشریه

 -1-2-4آرم دانشگاه تهران به رنگ آبي فيروزهاي در گوشاه بااالي روي جلاد و در جهات مقابال
عطف نشريه چا شود.
 -2-2-4عنوان نشريه در ق مت باالي جلاد و بالفاصاله در زيار آن شاماره اساتاندارد باينالمللاي
) ،(ISSNسال انتشار ،شماره جلد يا دوره و شماره نشريه درج شود.
 -3-2-4در ق مت مياني جلد هر شماره ،فهرست مقاالت شامل :عنوان ،ناام نوي اندگان و شاماره
صفحه شروع مقاله درج شود و در صورتيکه دانشگاه تهران مجله را منتشر نماياد ،در ق امت پاائين
جلد "ناشر :دانشگاه تهران" درج شود.
تبصره :در صورتي که مجله با همکاري سازمان يا موس ه ديگر منتشار شاود در صافحه شناسانامه
عبارت "با همکاري /حمايت مالي  "...اضافه شود.
 -4-2-4طرح جلد براي همه شمارههاي نشريه ثابت و تا حد امکان ساده باشد.
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 -5-2-4در مورد نشرياتي که به زبان فارسي انتشاار ماييابناد :کلياه مطالاب بنادهاي  2-2-4تاا
 -4-2-4در پشت جلد به زبان انگلي ي چا شود.
 -3-4عطف نشریه

 -1-3-4در عطف نشريه عنوان ،شماره جلد يا دوره ،شماره نشريه ،سال انتشار چا شود.
 -4-4کیفیت نشریه

 -1-4-4نشريه بايد از کا ذ طراحي مناسب بهرهمند بوده و کيفيت شکلها ،نمودارهاا ،عکاسهاا و
جدولها متناسب با راهنماي نگارش نشريه باشد.
 -2-4-4راهنماي نگارش در نشريه درج شود.
 -3-4-4حداقل پنجاه درصد مقاالت چا شده در هار شاماره باياد از خاارج از دانشاگاه تهاران و
حتياالمکان از مناطق جغرافيايي مختلف باشد.
 -4-4-4مديرم ئول ،سردبير و اعضاء گروه دبيران در هر سال نميتوانند بايش از ياک مقالاه (باه
عنوان نوي نده اول) و يک مقاله (به عنوان ساير) در فصلنامه و يک مقاله در دوفصلنامه منتشر نمايند.
 -5-4-4نشريات دانشگاه تهران بايد وبسايت (صفحه خانگي) خود را به صورت الکترونيکاي ارائاه
نمايند و آرشيو الکترونيکي آنها از گذشته تا کنون کامل شود.
 -6-4-4دريافت مقالهها از مولفين و فرآيند ارسال به داوري بصورت الکترونيکاي و بار مبنااي زيار
ساخت مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي دانشگاه انجام شود.
 -7-4-4تعداد مقالههاي مجله در هر شماره کمتر از  6و تعداد صفحات مجله کمتر از  60نباشد.
 -8-4-4نشريه در زمان مقرر بر روي وب سايت مربوطه قرار گيرد و چا کا ذي آن نبايد بيشتر از
سه ماه پس از تاريخ انتشار الکترونيکي بهطول انجامد.
 -9-4-4نشريات دانشگاه تهران بايد در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ) (ISCنمايه شود.
تبصره :در لي ت اعضاي هيات تحريريه در مجالت تنها اسامي افارادي کاه ماورد تائياد کمي ايون
برنامهريزي و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه قرار گرفتند و حکم آنان از طرف معاون پژوهشي دانشگاه
صادر شده درج گردد.
ماده  -5شناسنامه نشریه

 -1-5صفحه سوم نشريه با احت اب روي جلد به شناسنامه نشريه اختصاص دارد.
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 -2-5شناسنامه نشريه شامل :عنوان ،نام واحد صاحب امتياز ،مدير م ئول ،ساردبير ،اعضااي گاروه
دبيران و مشاوران علمي با کر مرتبه علمي و محل خدمت آناان و بادون درج القااب مانناد :دکتار،
مهندس و يا حجت االسالم است.
 -3-5نام ناشر ،محل انتشار ،نمايه هاي نشريه در سطح ملاي و باينالمللاي ،نشااني پ اتي ،آدرس
سايت الکترونيکي ،شماره نمابر و تلفن و قيمت نشريه نيز در صفحه شناسنامه درج ميشود.
تبصره :شناسنامه نشريه فارسي بايد به انگلي ي و در صفحه آخر (دو صفحه قبل از جلد پشت) نشريه
درج شود.
ماده  -6مشخصات مقاله

 -1-6مقاالت نشريه بايد پژوهشي ،نوآورانه و در راستاي توليد علام  ،گ اترش مرزهااي داناش و
ارتقاي سطح پژوهش باشد.
 -2-6در ق مت باالي صفحه اول هر مقاله ) ،(Headerعنوان کامل يا مخفف نشريه ،شماره جلاد
يا دوره و شماره نشريه ،ماه و سال انتشار و دامنه صفحات درج شود.
 -3-6در ق مت باالي صفحات فرد هر مقاله ،مشخصات نشريه و در ق مت باالي صافحات زوج،
عنوان مقاله درج شود.
 -4-6در هر مقاله عنوان کامل ،نام نوي نده(ها) بدون درج القاب نوي ندگان مانند :دکتر ،مهندس و
يا حجت االسالم و در يل آن نشاني کامل (از جمله نام شهر و استان) ساازمان محال خادمت درج
شود .نشاني پ ت الکترونيکي نوي نده عهدهدار مکاتبات در پانويس صفحه اول مقاله کر شود.
 -5-6تاريخ دريافت ،بازنگري و پذيرش نهائي مقاله در صفحه اول و در زير آدرس نوي ندگان درج شود.
 -6-6در نشريات به زبان فارسي مقاله باياد داراي چکياده باه زباان فارساي (تاا  250کلماه) و در
خصوص چکيده به زبان انگلي ي طبق ضوابط پايگاهي که نشريه در آن نمايه ميشود عمل شود.
 -7-6کليدواژهها (حداقل  5کليدواژه) در زير چکيده درج گردد.
ماده  -7در موارد خاص طبق تشخيص کمي يون برنامهريزي و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه اقادام
ميشود.
ماده  -8کمکهای معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

آن دسته از نشريات علمي-پژوهشي دانشگاه که ويژگيهاي مندرج در اين آئيننامه را رعايت نمايند،
از حمايتهاي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران برخوردار خواهند شد.
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اياان آيايننامااه در  8مااده 43 ،بنااد و  12تبصااره در تاااريخ  1395/10/18مااورد تائيااد کمي اايون
برنامهريزي و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه تهران قرار گرفته است .در تاريخ  1396/01/19باه تائياد
کمي يون راهبردي برنامهريزي و سياستگذاري پژوهشي و در تاريخ  1396/02/02به تصويب شوراي
پژوهشي دانشگاه رسيد .اجراي آن از تاريخ ابالغ به واحدها الزامي است و آييننامههااي قبلاي فاقاد
اعتبار ميباشد.
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آییننامه تعیین اعتبارنشریات علمی کشور
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مقدمه

به استناد مفاد بند ج تبصره  36قانون بودجه سال1363و نيز مفااد بناد ج تبصاره  34قاانون بودجاه
سال1364مصوب مجلس شوراي اسالمي ،به منظور بررساي درخواسات متقاضايان انتشاار و تعياين
اعتبار نشريات علمي ،کمي يون بررسي نشريات علمي در وزارت فرهناگ و آماوزش عاالي تشاکيل
گرديد .نخ تين بار آييننامه تعيين اعتبار درسال 1364تصويب گرديد و در ساال1373ماورد باازبيني
قرار گرفته و در12ماده و  5تبصره به تصويب رسايد .همچناين طاي ساالهااي 1382و1386ماورد
بازبيني و اصالح قرار گرفت .طي سالهاي 1389-1387باا توجاه باه م اائل و مشاکالت موجاود،
مواردي درقالب الحاقيات به آييننامه اضافه و نهايتا منجر به تدوين آييننامه حاضرگرديد.
کمي يون بررسي نشريات علمي کشور که از اين پس "کمي يون" خوانده ميشود ،مرجع يصاالح
جهت اعتبار بخشي ،تمديد اعتبار ،لغو اعتبار و نظارت برعملکرد نشريات علمي مايباشاد .باه اساتناد
آييننامه تشکيل کمي يون ،اين آييننامه به منظور تعيين اعتبار علمي نشريات توساط وزارت علاوم،
تحقيقات و فناوري ،که از اين پس "وزارت" خوانده ميشود ،جايگزين آييننامه قبلي و به شرح زيار
ابالغ ميگردد.
ماده :1تعاریف
 -1-1نشریات علمی

الف-علمي-پژوهشي :به نشرياتي اطالق ميگردد که مقالههاي آن به ارائه يافتههااي جدياد علماي
حاصل از طرحهاي پژوهشي ،پاياننامههاا و رساالههااي تحصايلي و ساايرموارد پژوهشااي اعام از
پژوهشهاااي بنيادي ،کاربردي ،تحليلي ،انتقادي ،نقد و بررسي علمي کتاب ،توسعهاي يا ارائه نظريه
يا روش جديد در حل م ائل و توسعه علم يا فناوري که از دو ويژگي اصالت و ابداع برخوردار باشاد،
ميپردازد و با هدف پيشبرد مرزهاي علمي وفناوري ارائه ميشود.
ب-علمي-ترويجي :به نشرياتي اطالق ميگردد که مقالههاي تخصصي آن به معرفي ،ترويج وب اط
آگاهيهاي علمي در ميان جامعه علمي مرباوط مايپاردازد و ساطح آگااهيهاا و داناش را ارتقااي
ميبخشد و او را با مفاهيم جديد علمي آشنا ميسازد تا دانش بشري را اشااعه و نگارش عالماناه باه
1
جهان پيراموني را تقويت کند.
 .1مقاله علمي -ترويجي در زمينه ترويج و ب ط آگاهيهاي علمي داراي ازرش و اعتبار ويژه خود ميباشد و به معنااي
مقاله علمي -پژوهشي ضعيف تلقي نميگردد.
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 -2-1موسسه ،انجمن و قطب

الف -موس ه :به نهادي گفته ميشود که داراي گروه آموزشي يا پژوهشي يا هار دو باوده و مجاوز
رسمي و معتبر از شوراي گ ترش آموزش عالي يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي داشته باشد.
ب -انجمن :به انجمنهاي علمي داراي مجوز از وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري يا بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي گفته ميشود.
ج -قطب :منظور قطبهاي علمي کشور است که بر اساس آيينناماه قطابهااي علماي و باامجوز
شوراي قطبهاي علمي وزارت تشکيل ميشوند.
-3-1دست اندرکاران نشریه

الف -مدير م ئول :باالترين شخصيت حقيقي يک نشريه که کليه م ئوليتهااي حقاوقي و اجراياي
نشريه را برعهده دارد.
ب -سردبير :شخصيت علمي و متخصص در يک حوزه علمي مرتبط با موضوع يک نشريه است کاه
م ئوليت تمشيت امور علمي و محتوايي نشريه از جمله بررسي اوليه و ربالگري مقاالت و طرح آنها
در گروه دبيران ،نحوه تدوين مقاالت قابل چا و ارائه گواهي تاييديه مقاالت را بر عهده دارد.
ج -گروه دبيران(هيئت تحريريه) :گروهي از افراد متخصص دريک حوزه علماي مارتبط باا موضاوع
نشريه ميباشند که ن بت به سياستگذاري علمي نشريه تصميمگيري مينمايند .گروه دبيران نشاريه
مقاالت ارسالي را بررسي و با موضوع و اهداف نشريه مطابقت مينمايد .همچنين تعياين داوران هار
مقاله و بررسي نتايج داوري و تاييد نهايي مقاله از وظايف گروه دبيران ميباشد.
 -4-1نمایه بینالمللی معتبر

وبگاههاي معتبر بينالمللي که در آنها نشريات علمي نمايه ميشوند از قبيال  ISI ISC SCOPUSو
ساير وبگاههاي معتبر از نظر کمي يون و مورد تاييد معاونت پژوهش وفناوري.
ماده :2ضوابط ومعیارهای درخواست وتعیین اعتبارنشریات علمی کشور
 -1-2شرایط درخواست

درخواست اعتبار علمي توسط موس ه يا انجمن يا قطب علمي ميتواند صورت گيرد که بايد از طريق
مدير م ئول و تاييد باالترين مقام و به صورت کتبي باه دبيرخاناه کمي ايون نشاريات ارائاه شاود.
درخواست اعتبار بايد مطابق دستورالعمل موجود درسايت کمي يون ،شامل معرفي عنوان تخصصي به
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همراه زمينه ،ضرورت و اهداف نشاريه ،ناوع اعتباار درخواساتي (پژوهشاي يااترويجي) ،شارح حاال
علمي(سردبير ،مدير م ئول و اعضاي هيئت تحريريه) ،نوع تناوب انتشار و پيشبيني ميزان مخاطبان
نشريه باشد .نشرياتي که داراي سابقه انتشار قبلي ميباشند باياد دو شاماره باه روز از نشاريه را نياز
ارسال نمايند.
تبصره -درخواستهاي خارج از موارد فوق به طاور خااص توساط کمي ايون بررساي و ن ابت باه
ضرورت انتشار آن تصميمگيري ميشود.
 -2-2شرایط عنوان نشریه

*1

عنوان نشريه متقاضي رتبه علمي-پژوهشي ،بايد تخصصي(دراليه سوم تخصصي مطاابق مثاال ) و
متناسب با موضوع و محتواي مورد نظر نشريه باشد .نشريات متقاضي رتبه علمي-ترويجي ميتوانناد
در موضوعات نيمهتخصصي(اليه دوم) نيز منتشر شوند.
تبصره :1در موارد خاص ،نشرياتي که داراي توجيهات الزم براي انتخاب عنوان دراليه دوم ه اتند،
بايد تاييد کمي يون را قبل از انتشار اخذ نمايند.
تبصره :2عنوان فارسي و التين نشريه بايد برگردان يکديگر بوده و عينا نباياد در داخال ياا خاارج از
کشور وجود داشته باشد .در اسامي خاص متقاضي ميتواند عنوان فارسي نشريه را بصورت آوانگااري
به انگلي ي درج نمايد.
 -3-2شرایط سردبیر و اعضای گروه دبیران

 -1-3-2سردبير بايد حداقل داراي مرتبه دانشياري(يا درگرايش علمي خود از نظار علماي شااخص)
باشد و داراي شرايط يل باشد.
 -1-1-3-2براي نشريات علمي-پژوهشي در رشتههاي علوم پايه ،فني-مهندسي ،کشاورزي ،مناابع
طبيعي و دامپزشکي ،سردبير بايد حداقل داراي  13مقاله علمي-پژوهشي و  2مقاله علماي-ترويجاي
در موضوع نشريه باشد که از اين تعداد مقاالت پژوهشي ،حداقل 7مقاله آن چاا شاده در نشاريات
داراي نمايه بينالمللي معتبر باشد .در رشتههاي علوم ان اني ،اجتماعي و هنار ساردبير باياد حاداقل
داراي  8مقاله علمي-پژوهشي و 2مقاله علمي-ترويجي درموضاوع نشاريه باشاد کاه از ايان تعاداد
مقاااالت پژوهشااي ،حااداقل  5مقالااه آن چااا شااده در نشااريات داراي ضااريب تاااثير درپايگاااه
نمايهسازي ISCباشد .درصورتي که نشريه به زبان يرفارسي چاا مايگاردد ،ساردبير باياد داراي
حداقل  4مقاله چا شده به آن زبان باشد.
 .*1مثال :علوم ان اني(اليه اول عمومي) اقتصاد(اليه دوم نيمه خصوصي) اقتصاد اسالمي(اليه سوم تخصصي)
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 -2-1-3-2براي نشريات علمي-ترويجي سردبير بايد حاداقل داراي 10مقالاه علماي پژوهشاي ياا
ترويجي در موضوع نشريه که حداقل  3مقاله از آنها در نشريات داراي ضاريب تااثير در پايگااههااي
نمايه شده بينالمللي معتبر باشد.
تبصره :1سردبير ميتواند هيئت علمي بازنش ته باشاد ولاي باياد در  5ساال منتهاي باه م ائوليت
سردبيري در توليد علم و انتشار مقاله فعال بوده باشد.
تبصره :2يک نفر نميتواند همزمان سردبير بيش از  2نشريه علمي -پژوهشي و يا علماي-ترويجاي
باشد .در موارد خاص و به تشخيص کمي يون اين حد قابل افزايش است.
تبصره :3کمي ايون ميتواند تعداد مقاالت الزم براي سردبيري را براي رشتههاي خاص از قبيال باين
رشتهاي و رشتههاي جديد ،ازتعداد مورد نياز تا 2مقاله کاهش دهد.
-2-3-2تعداد اعضاي گروه دبيران نشريات علمي حداقل  7نفر با رتبه علماي دانشايار ياا بااالتر در
رشته تخصصي مربوط به موضوع نشريه باشد.
تبصره :1در موارد خاص درنشريات علمي-پژوهشي 2نفر و در نشريات علمي-ترويجي 4نفر استاديار
با سوابق علمي قوي و يا با مدرک دکتراي ير هيئات علماي در موضاوع نشاريه و باا کار داليال
توجيهي الزم و با تاييد کمي يون نيز ميتواند به عضويت گروه دبيران درآيند.
تبصره :2نشريات واب ته به موس ات ير دانشگاهي اضافه بر  7نفر مورد نيار ميتوانند حداکثر از دو
نفر افراد برج ته ير هيئت علمي و با سابقه پژوهش قوي براي عضويت درگروه دبياران درخواسات
نمايند.
تبصره :3هرعضو گروه دبيران با مرتبه استاد حداکثر در 5نشاريه ،باا مرتباه دانشاياري حاداکثر در 4
نشريه و با مرتبه استادياري حداکثردر  3نشريه ميتواند عضويت داشته باشد.
تبصره :4حداقل 50درصد اعضاء گروه دبيران بايد خارج از موس ه متقاضي باشند.
تبصره 3 :5نفر از اعضاي گروه دبيران نشريه بايد واب ته به موس ه متقاضي باشد .موارد اساتثناء باا
کر داليل کافي و قابل قبول و با پيشنهاد کمي يون و تاييد معاونت پژوهش و فناوري ،بالمانع است.
 -3-3-2درصورت عضويت هيئت علمي بازنش ته درگروه دبيران ياک نشاريه ،ايان عضاو بعناوان
هيئت علمي موس هاي مح وب ميشود که از آن موس ه بازنش ته شده است و در صورت داشاتن
قرارداد همکاري تمام وقت با موس هاي ديگر ،عضو آن موس ه مح وب ميشود.
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ماده :3شرایط و ضوابط مربوط به متقاضی:
 -1-3اگر متقاضی یک موسسه باشد:

 -1-1-3براي بررسي و تعيين اعتبار علمي نشريه مربوط به يک موس ه ،پس از درخواست و تايياد
عنوان ،سردبير و اعضاي گاروه دبياران ،موس اه بايدحاداقل  2شاماره از نشاريه بادون درج اعتباار
علمي(علمي-پژوهشي يا علمي-ترويجي) ارسال نمايد .شمارههاي ارسالي نشريات درصورت باه روز
بودن و تاييد داوري و کمي يون ميتواند واجد اعتبار علمي مح وب گردد در ير اينصورت و نياز به
انتشار شماره جديد(اصالح شده) ،آ از اعتبار علمي نشريه براساس اين شماره جدياد ارساالي و طباق
نظرکمي يون تعيين خواهد گرديد .درصورتيکه نشريه قبل از اخذ رسمي اعتبار اقادام باه درج اعتباار
علمي -پژوهشي يا علمي-ترويجي نمايد ،فرآيند بررسي متوقف و منوط به چا حداقل ياک شاماره
بدون درج اعتبار علمي ميگردد.
تبصره :متقاضي موظف است پس از تاييد عنوان ،سردبير و اعضاي گروه دبيران ،ظرف مدت  6مااه
اولين شماره خود را منتشر و به دبيرخانه کمي يون ارائه نمايد در ير اينصورت پرونده از چرخه بررسي
خارج و بايد مجددا درخواست اعتبار نمايد.
 -2-3متقاضیان دارای امتیاز خاص:

در موارد يل متقاضي ميتواند پس از تاييد عنوان ،سردبير و اعضاي گروه دبيران و بعد از چا فقاط
يک شماره از نشريه ،اعتبار علمي نشريه را قبل از طي نمودن فرايند داوري ،دريافت نمايد.
 -1-2-3متقاضی انجمن علمی باشد:

 -1-1-2-3انجمن علمي با رتبه  Aميتواند براي حاداکثر 3نشاريه علماي-پژوهشاي م اتقل و 2
نشريه علمي -پژوهشي ازطريق همکاري باموس ه ديگر ،اعتبارعلمي دريافت نمايد.
 -2-1-2-3انجمن علمي بارتبه Bميتواند براي حداکثر  1نشريه علمي-پژوهشي م تقل و  1نشريه
علمي -پژوهشي به صورت همکاري باموس ه ديگراعتبار علمي دريافت نمايد.
-3-1-2-3انجمنهاي علمي بارتبههاي D C B Aميتوانند  1نشريه علمي-ترويجاي م اتقل و 1
نشريه علمي-ترويجي به صورت همکاري با يک موس ه ديگر ،اعتبارعلمي دريافت نمايد.
تبصره :هر انجمن در هر رتبه علمي فقط يکبار ميتواند از هر يک از امتيازهااي ماذکور تاا ساقف
تعيين شده در آييننامه استفاده نمايد و درصاورت نيااز باه داشاتن بايش از تعاداد نشاريه کرشاده
درتبصرههاي فوق ،با رعايت مفاد آييننامه وتشخيص کمي يون ،از طريق چا دو شاماره مايتواناد
براي نشريات جديد درخواست دريافت اعتبار علمي نمايد.
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 -2-2-3همکاری بین یک موسسه و انجمن:

موس ه با انجمن علمي مربوط به موضوع نشريه ،تفاهم نامهاي با رعايت شرايط زير داشته باشد:
الف -درتفاهم نامه همکاري بين انجمن علمي و موس ه اکثريت اعضاي گروه دبيران بايد مورد تاييد
انجمن علمي و حداقل 2نفر ازاعضاي گروه دبيران جزء اعضااي پيوساته انجمان باشاند .نشاان(آرم)
انجمن علمي بايد به همراه نشان موس ه متقاضي روي جلد نشريه چا شود.
ب -در همکاري موس ه و انجمن علمي ،صاحب امتياز به صورت توافقي انتخاب مايشاود .در ايان
صورت سردبير از نهاد صاحب امتياز انتخاب ميگردد.
 مدت تفاهم نامه همکاري نبايد کمتر از 2سال باشد .پس از اين مدت درصورت لغو تفااهم ناماهبين انجمن و موس ه ،موضوع بايد به اطالع کمي يون برسد و پس از بررسي داليل توجيهي ،نشريه
طبق بند1-1-3براي تداوم انتشار مجددا مورد ارزيابي و داوري قرار خواهد گرفت.
 -3-2-3متقاضي يکي از قطبهاي علمي کشور باشد .در اينصورت حداقل  7نفار از اعضااي گاروه
دبيران بايد از اعضاي قطب متقاضي باشند.
 -4-2-3در مورد نشرياتي که قبل از کمي يون در فهرست پايگاههاي اساتنادي معتبار باينالمللاي
خارج از کشور حضور دارند و داراي ضريب تاثير مناسب مورد تائيد کمي يون ه تند ،باراي دريافات
اعتبار علمي از کمي يون ،رعايت تخصصي نمودن عنوان و موضوع دراليه ساوم الزاماي نمايباشاد.
نشريات مذکور بايد داراي شرايط يل باشند:
الف -سردبير و اعضاي گروه دبيران منطبق با آييننامه باشند.
ب -کيفيت و شرايط نشريه توسط کارگروههاي مربوط بررسي و توسط کمي يون تائيد شود.
ماده :4شرایط چاپ نشریه
 -1-4نشريات پس از درخواست و اخذ اعتبار علماي ،کاه بصاورت دو فصلنامه(دوشاماره درساال)،

فصلنامه4( ،شماره درسال) ،دوماهنامه(6شماره در سال) يا ماهنامه(12شماره در سال) منتشر ميشوند
موظف به چا و انتشار به موقع 1مطابق استانداردهاي مندرج در اين ماده و ارسال آن باه دبيرخاناه
کمي يون نشريات و پايگاه استنادي جهان اسالم( )ISCميباشند .نشارياتي کاه بايش از دو شاماره
تاخير در انتشار داشته باشند مورد بررسي قرار نميگيرند .همچنين درصورتي که نشاريه دو شاماره را
در يک جلد چا نمايد مورد بررسي و ارزيابي قرار نميگيرد.
 -2-4هر نشريه بايد حداقل داراي  6مقاله بوده و حداقل تعداد صفحات هر شماره نشاريه کمتار از
 60صفحه نباشد.
.1منظور از انتشار به موقع،انتشار نشريه در وسط هر دوره انتشار است.
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 -3-4سهم مقاالت متعلق به اعضاي گروه دبيران ،مدير م ئول و سردبير در هار شاماره از نشاريه
درصورتي که نوي نده اول يا دوم مقاله باشند نبايد بيش از دو مقاله باشند .ضمنا هار فارد مايتواناد
حداکثر يک مقاله به عنوان نوي نده اول در هر شماره داشته باشد .در هر شماره از نشريه نبايد بايش
از%40مقاالت متعلق به گروه دبيران ،مديرم ئول و سردبير باشد.
 -4-4حداقل %50مقالههاي هر شماره از نشريه بايد از نوي ندگان خارج از نهاد صاحب امتياز باشند.
 -5-4نشرياتي که متقاضي اخذ اعتبار علمي-پژوهشي مايباشاند باياد حاداقل%70مقااالت آن در
شمارههاي قبل از اخذ اعتبار از مقاالت پژوهشي اصايل طباق مااده 1بناد1-1باشاند .نشارياتي کاه
متقاضي اخذ اعتبار علمي-ترويجي ميباشند بايد حداقل %75مقاالت آن در شمارههاي قبال از اخاذ
اعتبار ازمقاالت ترويجي باشند.
ماده :5ضوابط قالب نشریه

 -1-5نشريه بايد داراي نمايه ساليانه و شاپا رسمي باشد.
 -2-5قالب نشريه و مقاالت بايد منطبق با ضوابط مندرج در بخش ارزيابي و ضاوابط پيوسات ايان
آييننامه باشد.
 -3-5نشريات ميتوانند بنا به داليل علمي و با ک ب مجوز ازکمي يون ،يک شماره در هرسال باه
زبان دوم چا نمايند .اين شماره داراي اعتبار جاري نشريه بوده و در ارزيابي ساالنه شرکت مينمايد.
 -4-5نشريه علمي-پژوهشي نميتواند مقاالت ترجمهاي را چا نمايد.
 -5-5نشريات علمي-ترويجي نميتواند بيش از  %30مقاالت خود را به ترجمه مقاالت چاا شاده
در ساير نشريات اختصاص دهند.
 -6-5کليه نشريات موظف به طي نمودن فرآيند کامل داوري مقاالت ميباشند .در صورت مشاهده
عدم داوري يا داوري ضعيف و انتشار مقاالت ضعيف يا ير مرتبط با موضوع نشريه با رتباه آن بناابر
ارزيابي نشريه و تاييد کمي يون ،تخلف مح وب ميشود و ميتواند منجر به لغو رتبه علمي آن گردد.
ماده :6مدت اعتبار علمی نشریه

 -1-6مدت اعتبار علمي نشريات ميتواند بين  1تا 4سال باشد که توسط کمي يون تعيين ميشود و
ضروري است صاحب امتياز  3ماه قبل از پاياان ايان دوره مادارک الزم را جهات تمدياد اعتباار باه
دبيرخانه کمي يون ارسال نمايد.
تبصره :1مدت اعتبار علمي نشرياتي که با استفاده از ماده  2-3و بعداز چا فقط يک شماره اعتباار
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علمي دريافت نموده اند يک ال ميباشد .درصورتيکه نشريه بصاورت دو فصالنامه چاا گاردد ايان
مدت ،يکونيم سال خواهد بود.
تبصره :2مدت اعتبار علمي نشريات تا زماني که در فهرست نشريات معتبر وزارت قرار دارد ،به قوت
خود باقي است.
 -2-6ارزيابي نشريات بصورت ساالنه و يا درهنگام گزارش تخلف از يک نشريه انجام ميگيارد .در
صورت ک ب امتياز الزم اعتبار نشريه تمديد ميگردد و درصورت عدم احراز حداقل امتيااز الزم و ياا
اثبات تخلف ،پرونده در کمي يون مطرح و ميتواند منجر به لغو اعتبار علمي شود.
ماده :7وظایف نشریات پس از اخذ اعتبار علمی

 -1-7متقاضي نشريه موظف است پس از اخذ اعتبار علمي يک ن خه چاپي از هر شماره را پاس از
انتشار به طور منظم و به موقع براي کمي يون نشريات و يک ن اخه چااپي و الکترونيکاي را باراي
مرکز منطقهاي اطالعرساني علوم و فناوري جهت درج در استخر دانش و نمايه شدن در ISCارساال
نمايد.
 -2-7صاحب امتياز نشريه موظف است به منظور هرگونه تغيير در نحوه چا و انتشار نشريه ،تغييار
مدير م ئول ،سردبير يا هرکدام از اعضاي گروه دبيران ،ابتدا تاييد و موافقت کمي يون را درمورد فرد
يا افراد جديد دريافت نمايد.
ماده :8شرایط اخذ اعتبار نشریات الکترونیکی

 -1-8ضوابط اخذ اعتبار علمي نشرياتي که بصورت الکترونيکي منتشر ميشوند مشابه ساير نشريات
ميباشد .عالوه براين رعايت موارد زير نيز ضروري است:
 -1-1-8براي بررسي و تعيين اعتبار علمي اينگونه نشريات ،متقاضاي باياد تعاداد الزم از نشاريه را
بهصورت چاپي به کمي يون ارائه نمايد.
 -2-1-8اينگونه نشريات بايد داراي وبگاه(وب سايت) م تقل ،به روز و در دسترس دائم باشند.
 -3-1-8درصورتيکه امکان دسترسي به وبگاه(وب سايت) الکترونيکي نشريه به مدت 15روز متوالي
يا يک ماه به صورت متناوب در سال وجود نداشته باشد ،موضوع اعتبار علماي نشاريه ماورد بررساي
مجدد کمي يون قرار خواهد گرفت.
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ماده :9موارد خاص

 -1-9تبديل نشريات با رتبه علمي-ترويجي به رتبه علمي-پژوهشي امکانپذير نميباشد.
 -2-9موس اتي که داراي حداقل 4سال سابقه انتشار نشريه علمي-ترويجي باشند درصورت نيااز و
ضرورت يکبار ميتوانند از امتياز اين سابقه براي دريافت اعتبار علمي-پژوهشي باراي ياک نشاريه
جديد با استفاده از بند2-3برخوردار شوند.
 -3-9نشريات حق دريافت مبالغي تحت عنوان هزينههاي مرتبط با چا مقااالت پاذيرش شاده را
ندارند.
تبصــره :درصااورت ارائااه دالياال کااافي کااه بااه تاييااد کمي اايون نشااريات برسااد ،مجازاساات تااا
سقف1/000/000ريال براي داوري و ويرايش مقاالت اخذ نمايد.
 -4-9در مواردي مانند تاخير درچا  ،عدم ارسال به  ،ISCعدم ک ب امتياز الزم و هرگونه تخلفي
که منجر به اخذ اخطار کتبي از کمي يون نشريات گردد ،نشريه موظف است ظرف مدت مقرر ن ابت
به ارائه مدارک خواسته شده و با بيان داليل الزم اقدام نمايد در ير اينصورت اعتبار علمي نشريه لغو
و عنوان نشريه از فهرست نشريات معتبر حذف ميشود.
 -5-9نشريات موظف ه تند براي هر شماره از نشريه ،صورتجل ات که به امضاي اکثريت اعضاي
گروه دبيران و سردبير رسيده باشند را تنظيم و درصورت درخواست کمي يون به دبيرخانه کمي ايون،
ارائه نمايد.
 -6-9نوي ندگان مقاالت حق ارسال همزمان يک مقاله به بيش از يک نشريه را ندارند و نشاريات
موظااف ه ااتند تعهدنامااه الزم را بااراي اصااالت مقالااه و عاادم ارسااال آن بااه چنااد نشااريه را از
نوي نده(نوي ندگان) مقاله اخذ نمايند.
تبصره :هرنشريه موظف به تعيين زمان باراي انجاام فرآيناد بررساي و داوري مقالاه مايباشاد تاا
پاسخگوي نوي نده(گان) مقاله باشد .درصورت عدم پاسخگويي ازطرف نشريه درمدت زمان ماذکور،
نوي نده(گان) ميتواند مقاله خود را پس از اعالم انصراف ،به نشريه ديگري ارسال نمايد.
 -7-9حداکثر %5صفحات هرشماره از نشريه علمي-پژوهشي و%15صفحات هار شاماره از نشاريه
علمي-ترويجي ميتواند به مطالب علمي مرتبط ير از مقاالت اختصاص يابد(.ازقبيل مقاالت کوتااه،
يادداشتهاي فني ،گزارشهاي علمي ،معرفي کتاب وخالصه سمينار)که الزم است دربااالي صافحه
مربوط مشخص گردد و نيز حداکثر %5ازصفحات نشريه ميتواند به تبليغاتي علمي و تخصصي مرتبط
با موضوع نشريه اختصاص يافته و در انتهاي نشريه درج گردد.
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ماده :10شاخصهای ارزیابی نشریه

تمامي بندهاي مربوط به اين آييننامه در ارزيابي مورد توجه قرار ميگيرند وعالوه بر آنها موارد زيار
نيز بررسي ميشوند:
 -1-10شاخصهای ارزیابی

الف -نشريات فارسي زبان:
 ميزان استفاده و استناد به مقاالت توسط نشريات معتبر ديگر رعايت تعداد گروه دبيران و مرتبه علمي دانشگاهي(تعداد استاد ،تعداد دانشيار) ضرورت انتشار ،تعداد تخميني مخاطبين نشريه درصد اعضاء گروه دبيران خارج از موس ه ن بت مقاالت چا شده به دريافتي درصد مقاالت چا شده اعضاء گروه دبيران و سردبير درصد مقاالت چا شده خارج از موس ه ميزان تخصصي بودن موضوع و نام نشريه يکدست بودن نگارش مقاالتب -نشريات يرفارسي زبان:
 درصد اعضاء گروه دبيران بينالمللي درصد مقاالت بينالمللي درصد توزيع در خارج کشور ميزان استفاده کنندگان بينالمللي(ضريب تاثير پايگاههاي استنادي بينالمللي) اعتبار موس ه يا موس ات بينالملل همکارج -توجه به کيفيت استنادي شامل:
 ضريب تاثير)Factor Impact(1 ضريب آني اثر)Index Immediacy(2 نيمه عمر)Life Half(1 .1ن بت تعداد کل استنادهاي صورت گرفته از نشريه در يک سال پايه به تعداد کل مقالههاي منتشر شاده نشاريه طاي دو
سال گذشته.
 .2ن بت تعداد کل استنادهاي صورت گرفته از نشريه در يک سال به کل مقاالت منتشر شده نشريه طي همان سال.
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 -2-10امکان دسترسی

 داشتن شاپا فاصله انتشار هر شماره تا حضور درISC نشاني وب و امکان استفاده از آن براي ج ت و جو و ارتباط با نوي ندگان -3-10ثبات و پایداری

 انتشار به موقع ،حتي االمکان در اول هر دوره تداوم و توالي انتشار زمان دريافت تا اعالم وضعيت پذيرش ،اصالح يا رد قطعي مقاالت زمان پذيرش مقاله تا چا آن داشتن نمايه ساليانه عدم گزارش خطاي نشريه در داوري و پذيرش مقاالت عدم گزارش خطاي نوي ندگان مقاالت در رعايت حقوق مادي و معنوي فرآيند ارزيابي مقاالت استفاده از روش مشخص فهرست نوي ي مراجع -4-10قالب نشریه

 درج صفحه شناسايي نشريه(شامل صاحب امتياز ،اساامي ساردبير ،مادير م ائول وگاروه دبياران،آدرس پ تي ،شماره تلفن ،دورنگار ،پ ت الکترونيکي ،وبگاه ،شمارگان و شماره شاپا )
 رعايت يکدست بودن در شيوه نگارش مقاالت نشريه داشتن راهنماي تهيه و تنظيم مقاالت و اهداف و رويکردهاي نشريه مشخص شدن نوي نده م ئول و نظارت بر دريافت تائيديه کليه نوي ندگان ويراستاري دقيق مقاالت رعايت قالب و فرم زيباشناختي نشريه -5-10سازماندهی مقالت چاپ شده درنشریه

 رعايت اصول مقاالت علمي پژوهشي(نام نوي ندگان و نشانيها ،واب تگي ساازماني نوي اندگان و .1مدت زماني که نيمي از کل استنادات صورت گرفته به نشريه در آن زمان واقع شده باشد.

386

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

مرتبه علمي دانشگاهي آنها بدون درج القاب نوي اندگان مانناد دکتار ،مهنادس ،حجات االساالم)،
چکيده(فارسي ،زبان دوم) ،واژگان کليدي ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتايج و بحث ،نتيجاهگياري کلاي،
تشکر و قدرداني ،فهرست منابع(فارسي ويا زبان دوم)
 درج تاريخ دريافت و تاريخ پذيرش مقاله در ابتداي مقاالت يکدست بودن ساختار و نگارش مقاالت داشتن زيرنويس کافي و با کر مرجع براي همه جداول و نمودارها م تقل از متن مقاله يکدست بودن فهرست منابع با رعايت قوانين شيوه نامهها کر عنوان مقاله ،سال چا و شماره صفحات مقاله در باالي صفحه -6-10کیفیت فنی

 کيفيت مناسب طراحي عنوان و روي جلد و صفحات کيفيت واصالت نمودارها ،جداول و عکسها کيفيت جلد و صحافي کيفيت مناسب کا ذ و چاماده:11

 -1-11تشخيص کليه مصاديق آييننامه با نظر کارگروههاي تخصصي ،به عهده کمي يون و با تاييد
معاونت پژوهش و فناوري ميباشد.
 -2-11موارد خاص و استثناء درکليه مفاد اين آييننامه در جهت اعتبار بخشي يا لغاو اعتباار علماي
نشريات با نظر معاونت پژوهش و فناوري قابل اجرا ميباشد.
اين آييننامه در 11ماده و17تبصره در تاريخ  1390/11/8به تصويب کمي يون رسيد و از اين تااريخ
جانشين آييننامه قبلي(مصوب )86/12/1ميگردد.
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ضوابط قالب نشریات و مقاالت
 -1نشريات بايد از مشخصات فني قابل قبول برخوردار باشند و اصول صحيح نوشتاري زبان نشريه را
رعايت کنند.
 -2درج شماره استاندارد بينالمللي در هر نشريه( )ISSNو ثبت درISC
 -3انتشار به موقع نشريه از موارد مهم و ضروري براي حفظ اعتبار نشريه ميباشد.
 -4در هر نشريه نام نوي نده يا نوي ندگان به طور کامل در فهرست مقاالت درج شود.
 -5فهرست مقاالت بر روي جلد و داخل نشريه درج گردد.
 -6واب تگي سازماني نوي نده ،درجه علمي و پ ت الکترونيکي نيز در ابتاداي مقااالت ارائاه شاود.
همچنين نام نوي نده م ئول با کر نشاني کامل در پايين هر مقاله آورده شود.
 -7اسامي داوران کل مقاالت هر شماره از نشريه ميتواند در انتهاي نشريه درج گردد.
 -8چنانچه محل جغرافيايي نوي نده يا نوي ندگان شامل شهر و استان در بخشي از نشاني آنان قياد
گردد براي نمايه منزلگاه استنادي علوم ايران مفيد خواهد بود.
 -9نام نشريه با مشخصات کامل شامل عنوان صحيح نشريه(فارسي والتاين) ،ساال(دوره) و شاماره
ارائه شود.
 -10در نشريات تخصصي بايد عنوان جديد با اندازه بزرگتر باالي عناوان ساابق کار شاود .ساابقه
انتشار و شمارگان نشريه حفظ گردد.
 -11نوبت انتشار نشريه مثال بصورت دوماهانه ،فصلنامه و يا دوفصلنامه در سال نوشته شود.
 -12نشاني نشريه بطور کامل و به همراه پ ت الکترونيکي ،نشاني وب ،شاماره تلفان ،نماابر و کاد
پ تي ،در نشريه آورده شود.
 -13چکيده مقاله به انگلي ي و همچنين چکيده فارسي مقاالت انگلي ي زبان ،همراه ياا در انتهااي
نشريه و در صفحات جداگانهاي که مشخصات نشريه در آن درج شده است ،ارائه شود.
 -14راهنماي تهيه وتنظيم مقاالت در ابتداي هر نشريه درج گردد.
 -15منابع و ماخذ هر مقاله به طور کامل و با کر تمام جزئيات با روش يک ان آورده شود.
-16با توجه به رشتههاي موضوعي ،سردبيران محترم ميتوانند از راهنماهاي موجود()guides style
مانند Turabian، University Chicago،MLA،APAو ...استفاده کنند .بهرهگيري از راهنماهااي
مزبور باعث ميشود تا بنيان ISCبه درستي پيريزي شود و حقوق نوي ندگان ضايع نگردد.
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 -17موضوع يا موضوعات اصلي هر نشريه در بخش شرايط پذيرش يا راهنماي نوي ندگان مقااالت
آورده شود.
 -18در ارتباط با مقالههاي تحقيقي چنانچه آن مقاله ازمنابع مالي سازمان واب اته ياا ساازمانهااي
ديگر استفاده کرده باشند ،کر اين موضوع در ق مت تشکر و قدرداني ضروري است.
 -19تعداد مقاالت چا شده در هر شماره مشخص و تقريبا ثابت باشد و تعداد مقاالت در هر نشريه
کمتر از 6مقاله نباشد.
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آییننامه کمیسیون برنامهریزی و ارتقاء مجالت علمی دانشگاه تهران
ماده  -1هدف

به منظور ارتقاء کيفي و کمي ،نظارت و ارزيابي بار انتشاار مجاالت علماي دانشاگاه تهاران و ارائاه
راهکارهاي مؤثر در ساماندهي و استاندارد سازي مجاالت در ساطح ملاي و باينالمللاي ،کمي ايون
برنامهريزي و ارتقاء مجالت علمي دانشگاه تهران تشکيل ميگردد.
ماده  -2وظایف کمیسیون

 -1-2تدوين برنامه راهبردي ارتقاء کيفي و کمي مجالت دانشگاه تهران
 -2-2تعيين شاخصهاا ،ماالک هاا و ضاوابط ارزياابي مجاالت علماي دانشاگاه تهاران و تادوين
دستورالعملهاي مربوطه
 -3-2تدوين و تصويب آييننامه مجالت علمي دانشگاه تهران و نظارت بر ح ن اجراي آن
 -4-2بررسي و تصويب مجالت علمي دانشگاه و تعيين اعتبار آنها
 -5-2بررسي زندگينامه علمي سردبير و اعضاي هيئت تحريريه معرفي شده توسط ماديران م ائول
مجالت و تائيد آنان براي صدور احکام توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 -6-2ارزيابي و تعيين اعتبار مجالت علمي خارج از دانشگاه تهران ارجاع شده به کمي يون
 -7-2بررسي و انتخاب مجالت برتر دانشگاه
 -8-2پيشنهاد نحوه تشويق و حمايت از مجالت برتر علمي به مراجع يربط در دانشگاه
ماده  -3ترکیب اعضای کمیسیون

 -1-3معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس کمي يون)
 -2-3مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه تهران (دبير کمي يون)
 -3-3مدير کل خدمات پژوهشي و رئيس مؤس ه انتشارات دانشگاه تهران
 -4-3شش نفار از اعضااي هيئات علماي دانشاگاه در مرتباه دانشاياري ياا اساتادي باه پيشانهاد
کمي يونهاي تخصصي و تائيد هيئت مميزه
تبصره  :1در اجراي وظايف اين کمي يون از نظرات کمي يونهاي تخصصي هيئت مميازه دانشاگاه
استفاده خواهد شد.
تبصره  :2احکام اعضاي کمي يون با امضاي رياست دانشگاه تهران صادر ميشود .
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ماده  -4تشکیل جلسات:

جل ات کمي يون حداقل هر ماه يکبار و در ساير موارد بنا به ضرورت و به دعوت دبير کمي ايون در
حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تهران تشکيل ميگردد.
ماده  -5اين آييننامه در 5مااده 12 ،بناد و 2تبصاره در تااريخ  1390/2/20باه تأيياد کمي ايون
برنامهريزي و ارتقاء مجالت علماي دانشاگاه تهاران و در تااريخ  1390/3/21باه تصاويب شاوراي
پژوهشي دانشگاه رسيد.
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دستور العمل اجرایی نحوه ارتقای کیفیت نشریات علمی دانشگاه تهران
اهداف

هدف از اين دستورالعمل اصالح فرايندهاي ارتقاي کيفي نشريات علمي دانشاگاه تهاران باا رعايات
آييننامههاي وزارت متبوع و ارائه راهکارهاي ماوثر در سااماندهي و اساتاندارد نماودن نشاريات در
سطح ملي و بين المللي است.
ماده  -1موضوع و عنوان نشریه

 -1-1موضوع بايد مرتبط با گرايشها و يا عناوين کامال تخصصي در رشتههاي مختلف دانشاگاهي
بوده و عنوان نشريه بايد متناسب با تخصص و نشان دهنده موضوع باشد.
 -2-1براي نشريات انگلي ي زبان انتخاب نشانه اختصاري مجله و رعايات آن در سارتا سار مجلاه
ضروري است.
ماده  -2دفتر نشریه

 -1-2درهر پرديس/دانشکده /مؤس ه /مرکز حداقل يک دفتر م تقل به مجله (مجلههاي) آن واحد
اختصاصيافته و امور اجرائي مجالت از طريق اين دفتر انجام ميشود.
ماده -3ارکان نشریه
 -1-3مدیرمسئول :بايد از شخصيتهاي علمي معتبر و در زميناه تخصصاي مرباوط  ،بار ح اب

اولويت در مرتبه علمي استادي و يا دانشياري باشد.
 -2-3سردبیر :بايد از شخصيتهاي علمي معتبر ملي و يا بينالمللاي و در زميناه تخصصاي خاود
شاخص و برح ب اولويت در مرتبه علمي اساتادي و ياا دانشاياري باوده و داراي حاداقل  10مقالاه
علمي– پژوهشي معتبر در سطح ملي و بينالمللي باشد.
 -3-3اعضای هیئت تحریریه :بايد در زمينه تخصصي خاود در ساطح ملاي و ياا باينالمللاي از
شهرت علمي برخوردار بوده و با مرتبه استادي و يا دانشياري و در ماوارد اساتثناء حاداکثر ياک نفار
استاديار با سوابق علمي ب يار برج ته در موضوع نشريه و داراي حداقل  8مقالاه علماي– پژوهشاي
معتبر در سطح ملي و بينالمللي باشد.
تبصره  :1اعضاي هيئت تحريريه بايد از دانشگاهها و مؤس اات پژوهشاي معتبار مختلاف برگزياده
شوند .داشتن چند عضو بينالمللي در ترکيب هيئت تحريريه ضروري است.
تبصره  :2اعضاي هيئت علمي بازنش ته ميتوانند سردبير و يا عضو هيئت تحريريه باشند.
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ماده  -4ساختار و الگوی مناسب نشریات:

هر نشريه بايد در شمارههاي متوالي از قالب مناسب ،معين و ثابت و با توجه به شيوهنامه اداره خدمات
پژوهشي و انتشارات دانشگاه تهران (مصوب کمي يون برنامهريزي و ارتقاء مجالت علماي دانشاگاه)
به شرح زير برخوردار باشد:
 -1-4زمان انتشار :مجله بايد به صورت دو فصلنامه (دو شماره در سال) ،فصلنامه (چهار شماره در
سال) و يا دو ماهنامه ( شش شماره در سال) منتشر شود .ضمنا چا نشريه نبايد بيش از يک مااه از
زمان مقرر تاخير داشته باشد.
 -2-4یکدست بودن مقاالت نشریه :مقالههاي نشريه بايد پژوهشي (بنيادي ياا کااربردي) و باا
حفظ اصل نوآوري در راستاي توليد علم و ارتقاي سطح دانش و پژوهش باشاد .مقااالت نمايتوانناد
ترجمه مقاالتي که قبال چا شده اند باشند.
 -3-4حفظ تک زباني بودن مجله و عدم درج مقاله (مقاالت) به زباني به جز زبان اصلي مجله.
 -4-4راهنماي تهيه و تنظيم مقاالت ،حاوي توضيحات کامل بايد در مجله درج شود.
 -5-4الگوي تعريف شده براي شکلها  ،نمودارها و جداول براساس شيوه ناماه اداره کال خادمات
پژوهشي و انتشارات در مجله وجود داشته باشد.
 -6-4انتشار هر شماره مجله به صورت جداگانه
 -7-4داوري دقيق و علمي مقاالت به منظور افزايش کيفيت علمي و اطمينان از نو بودن موضوع مقاالت
 -8-4تعداد صفحات هرمقاله بيش از  20صفحه نباشد.
 -9-4مقالهها داراي چکيده ( 150تا حداکثر  250کلمه ) و واژههاي کليدي باه فارساي و انگلي اي
(حداقل  5واژه) باشد.
 -10-4صفحات هر شماره از نشريه نبايد کمتر از  90و بيشتر از  200صفحه باشد.
 -11-4مشخصات مؤلفان :نام نوي نده (گان)  ،نشاني(ها)  ،مرتبه علمي نوي نده (گان) و مشاخص
نمودن نوي نده م ئول در صفحه اول هر مقاله درج شود.
 -12-4تاريخ دريافت اوليه مقاله ،تاريخ دريافت مجدد مقالاه پاس از انجاام اصاالحات ماورد نظار
داوران محترم (در صورت نياز) و تاريخ پذيرش مقاله در صفحه اول هر مقاله درج شود.
 -13-4منابع و مآخذ هر مقاله بطور کامل  ،باا کار تماام جزئياات و باا روش يک اان و يکاي از
روشهاي استاندارد بينالمللي در پايان هر مقاله درج شود.
 -14-4مراحل دريافت ،داوري و پذيرش مقاالت به صورت الکترونيکي باشد.
 -15-4فرمت صفحه اول مقاالت يک ان باشد.
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 -16-4روي جلد از جا به گرافيکي الزم برخوردار باشد و فهرست مندرجات در رو و پشت جلاد باه
ترتيب به زبانهاي فارسي و خارجي نوشته شود و در مقابل آنها شماره صافحات اول هار مقالاه درج
گردد.
 -17-4نشان (آرم) دانشگاه تهران با رنگ اصلي در رو و پشات جلاد مجلاه (در گوشاه بااال و باه
ترتيب سمت چپ و راست) چا شود.
تبصره :ارزيابي مجالت به صورت م تمر در اداره کل برنامهريزي ونظارت پژوهشي دانشگاه تهاران
انجام ميشود و پاداش الزم به آنها تعلق ميگيرد (ميزان اين پاداش هر ساله توسط معاونت پژوهش
و فناوري دانشگاه تعيين ميشود).
ماده  -5ایجاد و نگهداری وبگاه و سایت نشریه:
 -1-5هريک از نشريات دانشگاه تهران ن بت به عضويت در سامانه نشر مجالت علمـی دانشـگاه

تهران اقدام نمايد.
 -2-5اطالع رسانيها و ارتباط با مولفان و داوران از طريق سايت صورت گيرد.
 -3-5ن خه الکترونيکي مقاالت هر نشريه در سايت قابل دسترسي باشد.
 -4-5وظيفه انتشار مجالت به صورت الکترونيکي و تهيه ن خه چاپي در تيراژ محدود ( 50ن اخه)
بر عهده اداره کل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه خواهد بود.
ماده -6تشویق ارکان نشریه:

به منظور افزايش انگيزه در ارکان نشريه و ايجاد امکان صرف وقت بيشتر براي انجام وظايف محولاه
تعدادي از ساعات موظف ايشان به شرح زير ک ر ميشود:
 -1-6مدير م ئول ..................................در صورت نداشتن پ ت اجراياي ،بار اسااس نظار هيئات
رئي ه محترم دانشگاه
 -2-6سردبير 2.............................................واحد معادل
تبصره  :1در صورتي که نشريه موفق به ک ب نمايه بين المللي  ISIشود ( مجله در  WOSنماياه
گردد) ،به منظور تقدير از تالشهاي سردبير و مدير م ئول مجلاه ،باا پيشانهاد معااون پژوهشاي و
موافقت هيئت رئي ه دانشگاه از محل پايههاي تشويقي  %10مديران اجرايي دانشگاه پاياه تشاويقي
اعطا ميشود.
تبصره  :2در صورتيکه نشريه موفق به ک ب نمايه بين المللي  ISIشود ( مجلاه در  WOSنماياه
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گردد) ،اعضاي هيئت تحريريه با تصويب هيئت رئي ه دانشگاه مورد تشاويق ماادي و معناوي قارار
ميگيرند.
ماده  -7حق مسئولیت سردبیران:

حق م ئوليت سردبيران مجالت دانشگاه به شرح زير تعيين ميشود:
 -1-7حق مديريت سردبيران مجالت علمي -پژوهشي با نمايه ISI
 %35معاون دانشگاه
 -2-7حق مديريت سردبيران مجالت علمي -پژوهشي با نمايه SCOPUS
 %30معاون دانشگاه
 -3-7حق مديريت سردبيران مجالت علمي -پژوهشي با نمايه  ISCو ايندکسهاي بينالمللي
 %25معاون دانشگاه
 - 4-7حق مديريت سردبيران مجالت علمي -پژوهشي بدون نمايه شادن در اينادکسهااي معتبار
 %20معاون دانشگاه
ماده  -8اين دستور العمال در  8مااده  33 ،بناد و  5تبصاره در تااريخ  1392/02/21در کمي ايون
برنامهريزي و ارتقاء مجالت علمي دانشگاه تهران به تائيد رسيد ودر تايخ  1392/05/07مورد تصويب
هيئت رئي ه محترم دانشگاه قرار گرفت.
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آییننامه تشکیل دورههای تحقیقاتی پسادکتری )(Postdoc
هدف

افزايش توليد علم و فناوري و پرورش نيروهاي متخصص کارآماد ،از اهاداف مهام دانشاگاه تهاران
بهشمار ميرود .بهمنظور تحقق اهداف برشمردهشده ،و نيز تقويت ارتباطاات باينالمللاي ،آياينناماه
تشکيل دورههاي تحقيقاتي پ ادکتري دانشگاه تهران براي اجرا بهشرح يل تدوين ميشود.
 -1تعاریف
 -1-1دوره پسادکتری

دورهاي است معين و تماموقت که بهمنظور انجام فعاليتهاي پژوهشي مورد نياز و ارتقاي داناش در
حوزه تخصصي اجرا ميشود.
 -2-1پژوهشگر پسادکتری

متقاضاي ورود باه دوره پ اادکتري فاردي اسات کاه داراي مادرک دکتاري تخصصاي) (Ph. Dاز
دانشگاههاي معتبر و مورد تاييد وزارتخاناههااي علاوم ،تحقيقاات و فنااوري و بهداشات ،درماان و
آموزش پزشکي بوده و داوطلب انجاام فعالياتهااي علماي باهمنظاور ارتقااي داناش تخصصاي و
ضرورتهاي تحقيقاتي در مرزهاي دانش جهاني در حوزه تخصصي مربوط ميباشد.
 -2شرایط داوطلب شرکت در دوره پسادکتری:

 -1-2دارابودن مدرک دکتري تخصصي مورد تاييد وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري که بيش از ساه
سال از تاريخ اخذ آن نگذشته باشد.
 -2-2دارابودن حداقل دو مقاله علمي-پژوهشي با نمايه بينالمللي  WOSيا يک ثبت اختاراع وياک
مقاله  WOSمورد تائيد دانشگاه تهران از تاريخ شاروع دکتاري باراي کمي ايونهااي علاوم ،فناي،
کشاورزي و دامپزشکي.
تبصره :براي ساير کمي يونها بهجاي مقاله با نمايه بينالمللي  WOSميتواند مقالاه باا نماياه ISC
جايگزين شود.
 -3-2برخورداري از صالحيتهاي عمومي و عدم ممانعت قانوني براي گذراندن در دوره.
 -4-2اخذ پذيرش از يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران که واجد شرايط منادرج در مااده 3
باشد.
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 -3شرایط عضو هیئت علمی پذیرشدهنده

 -1-3حداقل داراي مرتبه دانشياري
 -2-3انتشار حداقل  4مقاله در سه سال اخير در مجالت معتبر علمي _ پژوهشي با نمايه بينالمللي WOS
تبصره  :1براي ساير کمي يونها بهجاي مقاله با نمايه بينالمللي  WOSميتواند مقاله با نمايه ISC
جايگزين شود.
 -3-3راهنمايي حداقل سه دانشآموخته دوره دکتري را به عهده گرفته باشد.
 -4-3مجموع اعتبار جذبشده قراردادهاي پژوهشهاي کاربردي سه سال قبل و متوساط ساهساال
اخير گرنت عضو هيئت علمي پذيرشدهنده حداقل برابر  %50مبلغ يکسال قرارداد پ ادکتري باشد.
تبصره  :2حداکثر تعداد پژوهشگران پ ادکتري بهطور همزمان براي هريک از اعضاي هيئت علماي
با مرتبه استادي  2نفر و دانشياري  1نفر ميباشد.
 -4مدارک ضروری برای ارزیابی درخواست داوطلبان ورود به دوره پسادکتری

عالوه بر حداقل الزامات مندرج در ماده  2اين آئيننامه داوطلب ورود به دوره پ ادکتري موظف است
اطالعات زير را به عضو هيئت علمي پذيرشدهنده ارائه نمايد:
 -1-4پيشنهاد تحقيق(کامل)
 -2-4رزومه شامل :مشخصاات کامال فاردي ،مادارک تحصايلي ،فهرسات تحقيقاات ،انتشاارات،
فعاليتهاي اجرايي علمي ،گواهي آشنايي با حداقل يک زبان بينالمللي ،توصيهنامهها و يره ،هماراه
با مدارک مربوط
 -3-4هر مدرک و گواهي ديگري که در قضاوت دانشگاه براي پيبردن به تواناايي علماي داوطلاب
موثر ميباشد.
 -4-4تعهد کتبي مبني بر حضور تماموقت و عدم اشتغال پژوهشگر پ ادکتري در خاارج از دانشاگاه
تهران و مجوز الزم براي حضور تماموقت در دانشگاه تهران از موس ه مبداء براي شا لين.
 -5طول دوره تحقیق پسا دکتری

طول دوره تحقيقات پ ادکتري  1سال و حداکثر  2سال و به صورت تماموقت ميباشد.
تبصره :قرارداد دوره پ ادکتري به مدت يکسال منعقد ميگردد و فقط يکبار و حداکثر براي مادت
يکسال ديگر قابل تمديد ميباشد.
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 -6نحوه تامین و پرداخت حقالزحمه پژوهشگر

پرداخت حقوق پژوهشگر پ ادکتري بين  50تا  %100حقوق و مزاياي استاديار پايه يک شا ل به کار
در دانشگاه و م ائوليت تاامين آن باهعهاده عضاو هيئات علماي پاذيرشدهناده باا توافاق اساتاد
پذيرشدهنده و محقق پ ادکتري ميباشد.
تبصره  :1حقالزحمه پژوهشگر پ اادکتري توساط عضاو هيئات علماي پاذيرشدهناده باهميازان
 70درصد (از محل گرنت يا اعتبار جذبشده طرحهاي کاربردي خارج از دانشگاه) و 30درصد ماابقي
توسط معاونت پژوهشي دانشگاه تامين ميگردد.
تبصره  :2سهم دانشگاه از حقالزحمه پژوهشگر در  4ق ط و هر بار پس از واريز سهم استاد و ارائاه
فيش مربوط انجام ميشود.
تبصره  :3بيمه پژوهشگران پ ادکتري مطابق ضوابط بيمه دانشجويان دانشگاه برقرار ميشود.
 -7تعهدات داوطلب دوره پسادکتری:

 -1-7داوطلب پ ادکتري موظف است در طي دوره پ ادکتري با نظارت و همااهنگي عضاو هيئات
علمي پذيرشدهنده بهطور تماموقت به امور پژوهشي اهتمام ورزد.
 -2-7نتايج تحقيقات در طول دوره پ ادکتري و درآمدهاي مالي ناشي از آنها متعلاق باه دانشاگاه
تهران بوده و پژوهشگر پ ادکتري از نظر حقوقي متعهد ميشود که در انتشار نتايج علماي ،مقااالت،
کتب ،ثبت اختراعات و ساير توليدات علمي ،مالکيت مادي و معنوي دانشگاه را محفوظ داشته و اماور
فوق را با نظر استاد پذيرشدهنده به انجام برساند.
 -3-7کر نام دانشگاه تهران به عنوان آدرس نوي نده در طول دوره همکاري در تاليفات و توليادات
علمي پژوهشگر دوره پ ادکتري الزامي است.
 -8تعهدات عضو هیئت علمی پذیرشدهنده:

 -1-8مديريت تحقيق و فعاليت براي توسعه مهارتهاي روش شناسانه پژوهشگر پ ادکتري
 -2-8پيروي از معيارهاي اخالقي ضروري درخصوص قوانين و سياستهاي دانشگاهي و کشاوري،
بهرهبرداري از منابع ،احترام به طبيعت در آزمايشگاهها و رعايت موارد ايمني
 -3-8اعالم پايان فعاليت تحقيقاتي پژوهشگر پ ادکتري به دانشکده  /گروه و پرديس باراي انجاام
امور معمول مانند قطع دسترسي پژوهشگر پ ادکتري به منابع علمي و ارائه نتايج تحقيق براي انتشار
و بايگاني.
 -4-8نظارت م تمر بر رعايت مفاد ماده  7توسط پژوهشگر پ ادکتري
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 -9فرایند پذیرش پژوهشگر پسا دکتری

 -1-9داوطلب بايد از عضو هيئت علمي (واجد شرايط مذکور در ماده  )3پذيرش گرفته باشد.
 -2-9پيشنهاد تحقيق در شوراي پژوهشي گروه /دانشاکده/پرديس و مراکاز پژوهشاي باه تصاويب
رسيده باشد.
 -3-9انعکاس راي شوراي پژوهشي بند فوق به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت صدور حکم و طاي
فرايند اداري
 -4-9ارائه مدارک مندرج در ماده  4آييننامه
 -5-9بررسي صالحيت عضو هيئت علمي پذيرشدهنده و طرح پيشنهادي ارائه شده ،توسط معاونات
پژوهشي دانشگاه و صدور ابالغ پس از تاييد مدارک
 -6-9انعقاد قرارداد پژوهشي با داوطلب دوره پ ا دکتري
تبصره  :1استفاده از امکانات آزمايشگاهي و رفاهي (به استثناي امکانات اسکان) ،و صدور کارت تردد
و دسترسي به منابع علمي پژوهشگران دوره پ ا دکتري همانناد دانشاجويان دورههااي تحصايالت
تکميلي دانشگاه ميباشد.
 -7-9طرح پيشنهادي داوطلب ميباي ت با گروه استاد پذيرش دهنده همخواني داشته باشد.
تبصره  :2کليه پژوهشگران پ ادکتري که از طريق بنياد ملي نخبگاان ،جاايزه شاهيدچمران ،جاايزه
عالمه طباطبائي و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور مورد حمايت قرار ميگيرند ،از اين
آييننامه تبعيت مينمايند.
 -10ارائه گواهینامه پایان دوره تحقیقاتی پسا دکتری

بر مبناي درخواست کتبي پژوهشگر پ ادکتري در پايان دوره ،تأييد عضو هيئت علمي پذيرشدهناده
و پس از ت ويه ح اب با پژوهشگر ،گواهينامه پايان دوره با امضاي معاون پژوهشي دانشگاه تهران و
استاد پذيرشدهنده صادر خواهد شد.
الزم به کر است که اين گواهي به هيچ عنوان مدرک دانشگاهي مح وب نميشود.
 -11در موارد خاص از جمله توافق خاص ميان اساتاد و پژوهشاگر پ اادکتري کاه در ايان آياينناماه
م کوت ميباشد ،موضوع در کمي يون راهبردي برنامهريزي و سياستگذاري پژوهشي قابل طرح ميباشد.
اين آييننامه در  11ماده و  9تبصره در تاريخ 1395/07/10در شاوراي پاژوهش و فنااوري دانشاگاه
مورد بازنگري قرار گرفت و از اين تاريخ الزم االجرا بوده و جايگزين آييننامههاي قبلي ميباشد.

نظامنامه کد بینالمللی اخالق
پژوهش معاونت پژوهشی
دانشگاه
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نامه معاونت محترم وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
ب مه تعالي
جناب آقای دکتر محمد رحیمیان
معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران

سالم عليکم
احتراما بازگشت به نامهي شمارهي  140/92321مورخ  1395/4/12مبني بر تشکيل کميته ي اخالق
در پژوهش مطابق با " دستورالعمل تشکيل ،سطحبندي و شرح وظايف کميتههاي اخالق درپاژوهش
در سه سطح (ملي ،دانشگاهي و سازماني) " به استحضار ميرساند ،پس از بررسي م تندات ،فعاليات
کميتهي اخالق در پژوهشهاي زي ات پزشاکي آن دانشاگاه باا کاد اختصاصاي  IR.UT.RECدر
حيطهي صالحيت کميتهي اخالق در پژوهش دانشگاهي در چارچوب اصول دستورالعمل ماذکور ،باا
ترکيب اعضاي لي ت ضميمه و با رعايت موارد يل مورد تاييد کميتهي ملي اخالق در پژوهشهااي
زي ت پزشکي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ميباشد.
 -1با توجه به اهميت تخصيص شناسه (کد) استاندارد و منحصر به فرد باه هار طارح پژوهشاي ياا
پاياننامه که توسط آن کميته مورد بررسي و تصويب قرار ميگيرد و در جهت ايجاد ب تر بالقوه براي
پيگيريهاي بعدي ،ضروري است تمامي طرحها يا پاياننامههاي مذکور ،شناسه اختصاصي را دريافت
نمايند .اين شناسه توسط کميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي و باا توجاه باه آدرس
اينترنتي آن دانشگاه اختصاص يافته است که در آن سال تصويب نهاايي طارح (هجاري شم اي) و
شماره طرح بر اساس رديف م ل ل از شماره  1الي آخر به هر مصوبه تخصيص ميياباد .اطالعاات
کاملتر راهنماي نحوهي کددهي به مصوبات کميتهها به پيوست ميباشد.
 -2کر شناسه اختصاصي کميتهي اخالق در قرارداد کليهي طرحهاي پژوهشي الزامي است.
 -3از ابتداي سال  1394ثبت کليهي کارآزماييهاي باليني در سامانهي ثبت کارآزمااييهااي بااليني
ايران  IRCTمنوط به کر شناسه اختصاصي مصوبهي کميتهي اخالق در چارچوب ماذکور در ايان
ابال يه خواهد بود.
 -4به منظور بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي بر اساس استانداردهاي اخالق در پژوهش موجاود
در راهنمااا و دسااتورالعملهاااي عمااومي و اختصاصااي موجااود در سااايت کميتااهي ملااي اخااالق در
پژوهشهاي زي ت پزشکي ،الزم است اعضاي محترم کميتهها ت لط کافي بر محتاواي راهنماهاا و
دستورالعملهاي مذکور داشته باشند و در موارد ابهام از کميتههاي سطح باالتر (ح ب مورد کميتهي
دانشگاهي يا کميتهي ملي) ،استعالم نمايند.
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 -5با توجه به لزوم آموزش پژوهشگران در خصوص استانداردهاي اخالق در پژوهش ،الزم است تصويب
طرح مجريان اصلي طرحهاي پژوهشي که بر روي آزمودني ان ااني و ياا حيواناات آزمايشاگاهي انجاام
ميشوند و پاياننامهي مقطع تحصيالت تکميلي که پاياننامههاي آنها در حيطهي موارد فوق ميباشاد،
منوط به ارائهي گواهينامهي شرکت در دورهي آنالين اخالق در پژوهش در سامانهي دانشکده مجاازي
دانشگاه علوم پزشکي تهران به آدرس اينترنتي  CME.TUMS.ac.irکه مورد تاييد اين کميته است و يا
ساير کارگاههايي که با مجوز کميتهي ملي اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي برگزار ميشود ،باشند.
الزم به کر است که اصل اعتبارنامه از طريق پ ت ارسال خواهد شد.
ترکیب اعضای کمیتهی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه تهران با کد اختصاصی:
IR.UT.REC
سطح
کمیته

سمت

رييس
دبير
حقوقدان
روحاني
کمیتـــــه
دانشگاهی

متخصص آمار/
اپيدميولوژي
متخصص اخالق
پزشکي
نماينده جامعه
پژوهشگر 1
پژوهشگر 2

نام و نام
خانوادگی

رشته/مدرک
تحصیلی

سمت دانشگاهی/
سازمانی

مرتبه
علمی

آقاي دکتر محمود
نيلي احمدآبادي
آقاي دکتر محمد
رحيميان
خانم دکتر الهام
امينزاده
آقاي دکتر
سيدطاها مرقاتي
خوئي
آقاي دکتر حميد
پزشک
آقاي دکتر اح ان
شم ي گوشکي
آقاي مهندس
عباس موسوي
رهپيما
خانم دکتر
معصومه ملک

دکتراي متالوژي

رييس دانشگاه

استاد

دکتراي عمران

معاون پژوهشي دانشگاه

استاد

دکتراي حقوق
بينالملل
دکتراي فقه و
حقوق اسالمي

عضو هيات علمي

دانشيار

عضو هيات علمي

استاديار

رييس پرديس علوم

استاد

دبير کميتهي ملي
اخالق در پژوهش
رييس هيات مديره
فومن شيمي

استاديار

دکتراي زي ت
شناسي

آقاي دکتر رضا
رجبي

دکتراي تربيت
بدني

دکتراي
آمارشناسي
دکتراي اخالق
پزشکي
مهندسي شيمي

معاون آموزشي و
تحصيالت تکميلي
پرديس علوم
رييس دانشکده تربيت
بدني و علوم ورزشي

استاد
استاد
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دستورالعمل تشکیل ،سطحبندی و شرح وظایف کمیتههای اخالق در پژوهشهای
زیست پزشکی
(کمیتههای ملی ،دانشگاهی و سازمانی اخالق)
خالصه اجرایی
مقدمه

کميتههاي اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي با هدف نظارت اخاالق بار پاژوهشهااي زي ات
پزشکي ،تشکيل شده و برابر مفاد اسناد بين المللي و تطبيق آنها با فرهنگ و حقوق ملي ،به شارکت
کنندگان ،پژوهشگران حاميان مالي ،کارفرمايان ،نهادها و سازمانهاي دخيل در امور سالمت ،مشاوره
اخالقي ارائه داده ،طرح نامه ارائه شده را با الزامات شناخته و پذيرفته شده اخالقي ،ملي و بين المللي
تطبيق ميدهد و در صورت عدم مغايرت با الزامات اخالقي ،جهت انجام پژوهش "مصوبه اخالقاي"
صادر نموده ،در طول انجام تحقيق بر اجراي طرحهاي پژوهشي نظارت ميکند .اصال آثاار و نتاايج
پژوهشهاي زي ت پزشکي که طرح نامه آن مصوب کميته اخالق در پژوهشهاي زي ات پزشاکي
نباشد ،صرف نظر از عواقب و ضمانتهاي اداري و حقوقي ،فاقد اعتبار و يار قابال اساتناد و انتشاار
خواهد بود .الزامات اخالقي و علمي در انجام پژوهشهاي زي ت پزشکي بار آزماودنيهااي ان ااني
توسط شوراي سازمانهاي بين المللي علوم پزشکي ) ،(CIOMSسازمان بهداشت جهاني )،(WHO
کنفرانس بينالمللي هماهنگسازي ) (ICHو سازمان فرهنگي آموزشاي ملال متحاد )(UNESCO
بيان شده است ،در کشور ما نيز وزارت بهداشت باا الهاام از آماوزههاا و فرهناگ اساالمي و ملاي و
همچنين همراهي با استانداردهاي بين المللي ،اقدام به تدوين و ابالغ کدهاي اخالقي نموده ،کميته-
هاي اخالق را براي نظارت اخالقي در تصويب و اجراي طرحهاي پژوهشي تشکيل داده است .کميته
کشوري اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي در سال  1377در معاونت پژوهشاي وزارت بهداشات
تشکيل شد و يک سال بعد کميتههاي منطقهاي اخالق در پژوهش ،در دانشگاهها و مراکز تحقيقااتي
تشکيل شدند .اينک بيش از يک دهه از تشکيل کميتههاا و فعاليات م اتمر آنهاا در دانشاگاههاا و
موس ات پژوهشي علوم پزشکي ميگذرد .با توسعه کماي و کيفاي پاژوهشهاا و همچناين تجرباه
نظارت اخالقاي در کشاور ،معاونات تحقيقاات و فان آوري وزارت بهداشات اقادام باه باازنگري در
دستورالعمل تشکيل و شرح وظايف کميتههاي اخالق در پژوهش نموده است .اين اقادام در راساتاي
ماده  1بند  1و  5قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مصاوبه 1364
ميباشد که براساس آن معاونت تحقيقات و فنآوري موظف است بر پاژوهشهااي زي اتپزشاکي
کشور نظارت داشته باشد .در اين بازنگري ضمن انجام مطالعات تطبيقي و بررسي تجارب بينالمللاي
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از نظرات تخصصي صاحب نظران و پژوهشگران ،حقوقدانان ،مديران پژوهشي و متخصصان اخاالق
پزشکي کشور بهرهگيري و با شرايط اجرايي و علمي کشور تطبيق داده شده است .دستورالعمل شامل
پنج بخش و  35ماده است که بصورت خالصه در اين بخش ارائه شده است.
بخش اول :تعاریف

اين بخش در  1ماده و  21بند و در برگيرنده معنا و مفهوم اصطالحات به کاار رفتاه در دساتورالعمل
است.
بخش دوم :کمیته ملی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی

کميته ملي اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي باالترين مرجع تصميمگيري در مورد پژوهشهاي
زي ت پزشکي از نظر رعايت اصول اخالق در پژوهش ميباشد که در وزارت بهداشت و باه رياسات
معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت تشکيل ميشود .صاالحيتهااي کميتاه ملاي عبارتناد از:
هدايت و نظارت بر کميتههاي اخالق در پژوهش ،تدوين دستور العمالهاا و راهنماهااي اخاالق در
پژوهش ،ارائه مشاوره به کميتههاي دانشگاهي اخالق ،رسيدگي به اعتراضهاي مربوط به طرحهااي
بررسي شده در کميتههاي دانشگاهي اخالق ،با موضاوع شابيهساازي ،سالول درمااني ،سالولهااي
بنيادي ،کارآزمايي باليني و مطالعات بينالمللي است .کميته ملاي داراي  11عضاو حقاوقي و حقيقاي
است .حکم رئيس و اعضاي کميته ملي اخالق در پژوهش توسط وزيار بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشکي صادر ميشود و به مدت سه سال معتبر بوده و قابل تمديد است.
بخش سوم :کمیته دانشگاهی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی

کميته دانشگاهي در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشاتي درمااني تشاکيل مايشاود و وظيفاه
تشکيل و نظارت بر کميتههاي سازماني اخالق را به عهاده دارد .صاالحيت کميتاههااي دانشاگاهي
اخالق شامل رسيدگي به اعتراض به مصوبات کميتههاي سازماني ،رسيدگي به طرحهاي مارتبط باا
شبيهسازي ،سلول درماني و سلولهاي بنيادي و مطالعات بينالمللي اسات .رئايس دانشاگاه ،رئايس
کميته دانشگاهي اخالق است .کميته دانشگاهي شامل  9عضو حقوقي و حقيقي است که احکام آنهاا
توسط رئيس دانشگاه صادر ميشود و به مدت سه سال معتبر بوده و قابل تمديد است.
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بخش چهارم :کمیته سازمانی اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی

اين بخش ساختار و شرح وظايف کميتههاي ساازماني را باه عناوان اولاين ساطح بررساي اخالقاي
طرحهاي تحقيقاتي مورد توجه قرار ميدهد .کميتههاي سازماني در ساازمانهاا ،موس اات آماوزش
عالي و موس ات پژوهشي دولتي و ير دولتي تشکيل ميشود .کميتاه ساازماني باا تأيياد و نظاارت
کميته دانشگاهي اخالق در پژوهش تشکيل ميشود .حکام رئايس کميتاه ساازماني توساط رئايس
دانشگاه صادر ميشود .کميته سازماني شامل  9عضو حقوقي و حقيقي اسات و احکاام اعضاا توساط
رئيس کميته سازماني صادر ميگردد .مدت عضويت اعضاي کميته سازماني سه سال و قابال تمدياد
است .به جز طرحهاي مربتط با شبيه سازي ،سلول درماني و سلولهاي بنيادي و مطالعات بينالمللي
ساير طرحنامههاي پژوهشهاي زي ت پزشکي موضوع اين دساتورالعمل ،در کميتاههااي ساازماني
بررسي و تصويب ميشود .رأي کميته سازماني يک بار در کميته دانشگاهي مربوطه قابل اعتاراض و
تجديد نظر است.
بخش پنجم :اصول کلی ناظر بر کمیتههای اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی
کميتههاي اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي در سه سطح سازماني ،دانشاگاهي و ملاي تشاکيل
ميشود .در اين بخش اصول کلي و مبناي تصميمگيري در کميتههاي اخالق ارائه ميشود و تصريح
ميکند که کميتههاي اخالق بايد با رعايت انصاف ،عدالت و بي طرفي ،طرحهاي پژوهشي در حيطاه
علوم زي ت پزشکي بويژه طرحهاي واجد آزمودني ان اني را از نظر رعايت اصول و قواعد اخالقي در
عين رعايت موازين حقوقي ،شرعي و تمامي کدهاي اخالقي مصوب وزارت بهداشت مورد بررساي و
نظارت قرار دهند.
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نمودار زیر ساختار سازمانی کمیتههای اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی را تبیین میکند:

وزیر بهداات درمان و آموزش پراکی

کمیذه ملی اخمق
در پژوهشهای علوم پراکی
سطح ملی
سطح دانشگاهی

کمیذه دانشگاهی اخمق در پژوهش
دانشگاه علوم پراکی

سطح سازمانی

کمیذه سازمانی اخمق
در پژوهش دانشکده

کمیذه سازمانی
اخمق در پژوهش
بیمارسذان

کمیذه سازمانی اخمق
در پژوهش

پژوهشکده

کمیذه سازمانی اخمق در
پژوهش مرکر تحقیقات
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بخش اول – تعاریف

ماده  )1واژههاي مندرج در اين دستورالعمل ،در معاني يل به کار رفته است:
 -1-1وزارت بهداشت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي.
 -2-1کميته ملي :کميته ملي اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي باا هادف ارتقااي اساتانداردها و
نظارت اخالقي در پژوهشهاي زي ت پزشکي تشکيل شاده اسات .ايان کميتاه مرجاع ملاي
سياستگذاري و نظارت بر رعايت اصول اخالق در پژوهش ميباشد.
 -3-1کميته دانشگاهي :کميته دانشگاهي اخالق در پژوهشهاي زي ات پزشاکي در دانشاگاههااي
علوم پزشکي کشور تشکيل ميشود و م ئول تشکيل و نظارت بر کميتههاي سازماني اخاالق
در پژوهش تحت پوشش خود ميباشند.
 -4-1کميته سازماني :کميته سازماني اخالق در پژوهشهاي زي ت پزشکي در سازمانها مؤس اات
آموزش عالي و پژوهشي دولتي و يردولتي و به عنوان اولين سطح بررسي اخالقي طارحهااي
پژوهشي تشکيل ميشود.
 -5-1عضو حقيقي کميته :فردي که به اعتبار موقعيت علمي يا اجتماعي خود ،براي عضاويت کميتاه
اخالق ،انتخاب ،معرفي و منصوب ميشود.
 -6-1عضو حقوقي کميته :فردي که به اعتبار سمت خود در کميته وارد شده و با پاياان سامت از آن
خارج ميشود .عضويت و شرکت در کميته اخالق جزئي از وظايف عضو حقوقي است.
 -7-1مقام صالحيتدار :شخص حقوقي عمومي متولي امر سالمت که در حال حاضر وزارت بهداشت
و اشخاص قانوني ه تند که از طرف وزارت بهداشت در امور مربوط به سالمت توليت مييابند.
 -8-1طرح نامه :سند متضمن پيشنهاد پژوهش ،حاوي اطالعاات و شارح عملياات علماي و فناي و
فيزيکي ترتيب داده شده با هدف نيل به يک دستاورد يا نتيجه مادي يا ير مادي معقول ،طاي
يک برنامهريزي مدون و دقيق است .طرحنامه توسط يک مرجع علمي معتبر تاييد شده و مفااد
کدهاي اخالقي کشور در آن به صورت دقيق اعمال شده است .تغيير نام سند يا منادرجات آن،
به عناويني نظير پاياننامه ،مطالعه ،تحقيق يا بررسي و پروپوزال يا پروتکل ،از اسباب خاروج از
شمول اين دستورالعمل ني ت.
 -9-1مصوبه اخالقي :نامهاي است که توسط رئيس يا دبير کميته اخالق مبني بر تصويب طرحنامه و
مالحظات اخالقي آن در کميته اخالق به مجري طرح ارائه ميشود.
 -10-1حمايت کننده پژوهش :شخص حقيقي يا حقوقي که تمام يا بخشي از بودجه يا نيروي ان اني
پژوهش ،دارو ،تجهيزات و  ....موضوع طرحنامه را تأمين ميکند.
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 -11-1آزمودني :شرکت کننده ،داوطلب سالم ،بيمار ،کاربر ،ب تگان متاوفي ،صااحب حرفاه و سااير
اشخاصي که براساس طرحنامه ،توافق يا به موجب مقاررات در پاژوهش شارکت مايکنناد و
پژوهش بر روي آنها يا مواد بيولوژيک آنها يا اطالعات مربوط به آنها ،انجام ميشود.
 -12-1مجري م ئول :فرد معيني که م ائوليت طراحاي ،هادايت ،انجاام پاژوهش و حفاظ حاريم
اخالقي در پژوهش را برعهده دارد و با امضاي قرارداد پژوهشي م ئوليت حقوقي اجراي طارح
را ميپذيرد .هرگاه مجريان اصلي چند نفر باشند ،حتي در فرض ت اوي حقاوق ،کماکاان باياد
يک نفر حقيقي از ميان آنان به عنوان مجري م ئول پاژوهش در طارح ارائاه شاده ،معاين و
معرفي شود.
 -13-1مطالعات بين المللي :مطالعاتي که به صورت مشترک بين مؤس ات دولتي يا يردولتي ايراني
و مؤس ات و سازمانهاي بين المللي يا سازمانهاي ساير کشورها انجام ميگيرد .مطالعاتي که
به صورت مادي يا معنوي توسط سازمانها و مؤس ات بينالمللي مورد حمايت قرار ميگيرد در
زمره مطالعات بينالمللي است.
 -14-1مطالعات چند مرکزي :مطالعاتي که توسط چند مرکز اجارا مايشاود و مراکاز همکاار تحات
پوشش کميتههاي دانشگاهي متفاوت باشند .مطالعات چند مرکزي که تمام مراکز تحت نظارت
يک کميته دانشگاهي ميباشند شامل اين تعريف نميباشند.
 -15-1مطالعات کارآزمايي باليني :مطالعاتي که دارو ،تجهيزات پزشکي يا روش درماني جديدي را بر
روي آزمودني ان اني آزمايش ميکند.
 -16-1مرکز ثبت کارآزمايي باليني ايران :سامانه الکترونيکي که مطالعات کارآزماايي بااليني را ثبات
ميکنند(www.irct.ir) .
 -17-1کدهاي اخالقي :مجموعه مقررات ،الزامات يا راهنماهااي اخالقاي کاه براسااس مالحظاات
اخالقي از سوي مقام صالحيت دار ابالغ ميشود.
 -18-1اصول بهينه طبابت :اصاول بهيناه طبابات ) Good Clinical Practice (GCPاساتاندارد
بينالمللي پذيرفته شده طبابت ،جهت انجام مطالعات کارآزمايي باليني ميباشد که در کشور ماا
توسط سازمان دارو و ذا تهيه شده و توسط وزير بهداشت ابالغ ميشود.
 -19-1تصويب :اعالم کتبي و صريح نظر م اعد کميته اخالق ،با تصريح بر واژه تصاويب ياا عادم
تصويب صريح ،رد تلقي ميشود.
 -20-1تعارض يا اشتراک منافع :شرايط مادي يا معنوي که ممکن است نظر افراد را تحت تأثير قرار
داده ،منجر به تصميمگيري و نتيجهگيري سوگرايانه به موضوع شود .تعارض يا اشتراک مناافع
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ممکن است در ارتباط با محقق ،حمايت کننده ماالي ،اعضااي کميتاه اخاالق و سااير اجازاي
پژوهش پيش آيد .مصاديق تعارض يا اشتراک منافع بايد در تمام م اتندات مربوطاه بصاورت
واضح بيان گردد.
 -21-1مرجع علمي معتبر :شوراي پژوهشي ،کميته علمي و تخصصي و  ....که براسااس مقاررات در
دانشگاهها و سازمانها تشکيل ميشوند و طرحهاي پژوهشاي را از نظار ضارورت اجاراء روش
انجام پژوهش و ساير مالحظات علمي و فني بررسي ميکنند.
بخش دوم – کمیته ملی
ماده  )2موارد صالحیت کمیته ملی

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

تدوين و ابالغ دستورالعمل و راهنماهاي مربوط به اخالق در پژوهش که توسط کميته و يا ح ب
موازين قانوني توسط مقامات ي صالح تصويب شده است.
نظارت بر اجراي دستورالعملها و آييننامههاي ابالغ شده و عملکارد کميتاههااي دانشاگاهي و
سازماني اخالق در پژوهش
قبول اعتراض و رسيدگي به تصميم کميته دانشگاهي در خصوص طرحنامههااي باا موضاوعات
شبيهسازي ،سلول درماني ،سلولهاي بنيادي و چند مرکزي رأي کميته ملي در اين موارد قطعاي
است.
حمايت از پژوهشهاي کاربردي در زمينه اخالق در پژوهش
ارائه مشاوره و توانمندسازي کميتههاي دانشگاهي و سازماني
تدوين و اجراي برنامههاي راهبردي و عملياتي توسعه اخالق در پژوهش در کشور
تشکيل کميتههاي سازماني اخالق در مؤس اتي که زير مجموعاه يکاي از دانشاگاههااي علاوم
پزشکي ني تند.

ماده  )3اعضای کمیته ملی

 -1-3کميته ملي داراي يازده عضو به شرح زير است:
 .1معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت
 .2يک نفر روحاني آشنا به فقه و اخالق زي ت پزشکي (ترجيحا" داراي درجه دکترا يا معادل آن)
 .3يک نفر حقوقدان (ترجيحا" با درجه دکترا)
 .4يک نفر متخصص اخالق زي ت پزشکي
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 .5يک نفر متخصص آمار حياتي يا اپيدميولوژي
 .6م ئول کميته تحقيقات باليني سازمان ذا و داروي وزارت بهداشت
 .7يک نفر فعال در صنعت دارويي
 .8مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت
 .9دو نفر محقق برج ته با درجه دانشياري يا باالتر در تخصصهاي مختلف علوم پزشکي
 .10يک نفر عضو ير متخصص به عنوان نماينده جامعه
 -2-3عضويت حداقل دو نفر از بانوان در کميته ملي اخالق در پژوهش ضروري است.
 -3-3در صورت صالح ديد اعضاء براي هر جل ه از صاحبان برج ته برخي سمتهااي اجراياي ياا
تخصصهاي باليني ،علوم پايه ير پزشکي ،روانشناسي کودک ،مالک يا رئيس کارخاناه داروساازي،
ب تگان بيماران روانپزشکي ،متوليان امور کودکان اعم از دولتي يا مردم نهاد ،نمايندگان اقلياتهااي
ديني يا مهاجرين و ...به عنوانمشاور جهت ارائه نظرات وبدونحق رأيدعوت به عمل خواهد آمد.
 -4-3در صورت صالح ديد ،اعضاي کميتههاي دانشاگاهي و ساازماني اخاالق در پاژوهش جهات
شرکت در جل ات کميته ملي دعوت ميشوند.
 -5-3عضويت اشخاصي که به اعتبار سمت خود عضو کميته ميباشند (اعضاي حقوقي) باه محاض
پايان سمت ،لغو ميشود.
ماده  )4انتصاب اعضای کمیته ملی:
 -1-4معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،رئيس کميته ملي اخالق در پژوهش بوده و با حکم
وزير بهداشت به اين سمت منصوب ميشود.
 -2-4اعضاي کميته ملي اخالق در پژوهش ،توسط معاون تحقيقات و فناوري معرفي شده و احکاام
آنها توسط وزير بهداشت جهت سه سال عضويت صادر ميشود و تمديد عضويت آنها بالمانع است.
 -3-4وزير بهداشت بايد حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضااي مادت عضاويت ياا اساتعفاي عضاو،
جايگزين وي را با لحاظ مفاد اين دستورالعمل منصوب نمايد.
ماده  )5شرایط عضویت اعضای کمیته ملی:
 -1-5عضو بايد دورههاي مرتبط با اخالق در پژوهش را که مقام صالحيت دار برگزار کرده ،گذرانده
و مهارتهاي الزم به منظور تجزيه و تحليل امور و برقراري ارتباط با ديگران براي کار دسته جمعاي
در گروه را دارا باشد.
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 -2-5عضو بايد در هنگام انتصاب ،موافقت خود را با شرکت در جل ات کميته ملاي و آماوزشهااي
مربوط به آن اعالم نمايد.
 -3-5عضو بايد ن بت به شرايط عضويت و فعاليت در کميتهها ،انتشار نام و نام خانوادگي ،تشريفات،
انتصاب ،جايگزيني ،عزل ،استعفا ،مدت زمان عضويت و تعارض يا اشتراک منافع و جزئيات مربوط به
آن آگاه باشد و موافقت خود را اعالم و امضا کند و شخصا در جل ه حضور يابد.
 -4-5عضو ير متخصص ،موضوع جزء  10از بند  3-1بايد حداقل در ده سال اخير بصورت م تقيم
در امور مرتبط با امور پزشکي اشتغال نداشته باشد و به عناوان مجاري ياا همکاار در پاژوهشهااي
زي ت پزشکي که بر روي آزمودني ان اني انجام ميشود ،شرکت نکرده باشد .اين افراد مايتوانناد از
ميان بازنش تگان انتخاب شوند.
ماده  )6دبیرخانه کمیته ملی:

 -1-6به منظور ح ن کارکرد کميته ،معااون تحقيقاات و فنااوري ،دبيرخاناه کميتاه را در معاونات
تحقيقات و فناري وزارت بهداشت تشکيل داده و يک نفر را باه عناواندبيار کميتاه ملاياخاالق در
پژوهشهاي زي ت پزشکي منصوب نمايد.
تبصره :انتخاب دبير کميته از بين اعضاي حقيقي و يا حقوقي کميته ملي اخالق ضروري ني ت.
 -2-6دبير کميته ملي بايد واجد اوصاف يل باشد:
 .1آشنايي با مالحظات و اصول اخالق زي ات پزشاکي و زي اتي و مقاررات و دساتورالعملهااي
مربوطه
 .2توانايي برقراري ارتباط و تعامل مناسب
 .3سابقه کافي در برنامهريزي ،مديريت و انجام پژوهش
 .4م لط به زبان انگلي ي
 -3-6وظايف دبير کميته شامل موارد زير است:
 .1اداره جل ات کميته در ياب رئيس
 .2تنظيم دستور کار ،دعاوت و حضاور و يااب اعضااء تعياين و دعاوت از مشااوران ،انجاام
مکاتبات و صدور مصوبات کميته
 .3اداره امور مالي کميته
 -4-6بودجه الزم براي فعاليت دبيرخانه کميته ملاي اخاالق در پاژوهش از محال اعتباارات وزارت
بهداشت تأمين ميشود.
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ماده  )7تشکیل جلسات کمیته ملی

 -1-7حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت يافتن جل ات کميته ملاي ،نصاف بعاالوه ياک کال
اعضاي کميته ملي (حداقل هفت نفر) است .حد نصاب راي گيري دو سوم اعضاي حاضر ميباشد.
 -2-7جل ات با رعايت حد اعالي محرمانگي و ح ن نيت و بدون هرگونه تعارض يا اشتراک منافع
تشکيل ميشود .در زمان شروع جل ات ،تمام اعضا بايد فرم مربوط به عدم تعارض يا اشتراک مناافع
مربوط به طرحهايي را که در هر جل ه مطرح ميشود امضا نمايند.
 -3-7حضور رئيس يا دبير کميته ملي براي رسميت يافتن جل ات ضروري است.
 -4-7ارائه نظرات کتبي اعضاي ايب نيز براي روشن سازي بحث و گفتگو مجاز است ،اما فقاط آن
اعضايي که در جل ه کميته شرکت نمودهاند ،حق رأي دارند .نظرات کتبي اعضاي اياب در جل اه،
قرائت و به صورت جل ه ضميمه ميشود.
 -5-7درج موارد زير در صورتجل ات کميته ملي ضروري است:
 .1تاريخ تشکيل جل ه به روز ،ماه و سال ،سااعت و مادت برگازاري جل اه ،محال تشاکيل
جل ه ،نام و نام خانوادگي تدوين کننده گزارش ،نام و ناام خاانوادگي و عناوان حاضاران و
ايبان جل ه.
 .2طرحها و موضوعات مطرح شده ،توصيهها ،جزئيات بحث و تصميمهاي اتخا شاده و کار
نظرات تمام اعضاء شامل نظرات مخالف و موافق.
 .3نام و نام خانوادگي اعضاي حاضر کميته با کر سمت و رتبه علمي جهت امضاي اعضا
 -6-7تمامي صورتجل ات توسط رئيس يا دبير کميته تنظايم و باه امضااي حاضاران در آن جل اه
رسانده شود.
 -7-7تمام صورتجل ات و مصوبات ،حداقل به مدت ده ساال در دبيرخاناه کميتاه ملاي اخاالق در
پژوهش نگهداري خواهند شد.
ماده  )8رسیدگی به اعتراضات

بررسي گزارشات کميته دانشگاهي و موارد اعتراض به مصوبات کميتههاي دانشگاهي در کميته ملاي
حداکثر ظرف نود روز کاري از تاريخ ت ليم انجام گرفته و نتيجه ابالغ ميشود.
بخش سوم – کمیتههای دانشگاهی
ماده  )9موارد صالحیت کمیتههای دانشگاهی:

 .1بررسي و تأييد تأسيس کميتههاي سازماني
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 .2رسيدگي به اعتراض ن بت به تصميمات کميتههاي سازماني
 .3پاسخ به پرسشها و حمايت و توانمندسازي کميتههاي سازماني
 .4نظارت بر فعاليتهاي کميتههاي اخالق سازماني
 .5برنامهريزي و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي ،محققين و دانشجويان در زمينه اخالق در پژوهش
 .6بررسي و تصويب اخالقي طرحنامهها با موضوع شبيهساازي ،سالول درمااني ،سالولهااي
بنيادي ،بينالمللي
 .7بررسي طرحنامههاي ارجاع شده از سوي کميته سازماني به دليل تعارض يا اشتراک منافع
 .8تدوين و اجراي برنامه راهبردي و عملياتي جهت توسعه اخالق در پژوهش در دانشگاه
 .9انحالل کميتهسازماني در صورت عدم رعايت مقررات و استانداردهاي الزم توساط کميتاه
تحت پوشش
تبصره  :1کميته دانشگاهي اخالق ميتواند صالحيت خود را در بررسي طرحنامهها به ياک ياا چناد
کميته سازماني توانمند واگذار نمايد.
تبصره  :2در دانشگاههاي تيپ  2و  3که ظرفيات تشاکيل کميتاه ساازماني وجاود نادارد ،وظاايف
کميتههاي سازماني نيز به عهده کميته دانشگاهي خواهد بود.
ماده  )10اعضای کمیته دانشگاهی

 -1-10کميته دانشگاهي داراي نه عضو به شرح يل است:
 .1رئيس دانشگاه
 .2معاون پژوهشي دانشگاه
 .3يک نفر متخصص اخالق زي ت پزشکي
 .4يک نفر حقوقدان (ترجيحا" دکتري)
 .5يک نفر روحاني آشنا به اخالق زي ت پزشکي
 .6يک نفر متخصص آمار حياتي يا اپيدميولوژي
 .7يک نفر عضو ير متخصص به عنوان نماينده جامعه
 .8دو نفر از پژوهشگران علوم باليني ،علوم پايه ،علوم دارويي ،دندانپزشکي و پيراپزشکي و يره.
تبصره :پژوهشگر عضو کميته اخالق دانشگاه ترجيحا" بايد داراي حداقل مدرک دانشياري در يکي
از رشتههاي مختلف علوم پزشکي باشد.
 -2-10در کميتههاي دانشگاهي اخالق الزم است حداقل دو نفر از بانوان عضويت داشته باشند.
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 -3-10در صورت صالح ديد اعضاء براي هر جل ه از صاحبان برج ته برخي سمتهاي اجراياي ياا
تخصصهاي باليني ،علوم پايه ير پزشکي ،روانشناسي کودک ،مالک يا رئيس کارخاناه داروساازي،
ب تگان بيماران روانپزشکي ،متوليان امور کودکان اعم از دولتي يا مردم نهاد ،نمايندگان اقلياتهااي
ديني يا مهاجرين و  ....به عنوان مشاور جهت ارائه نظرات و بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد.
 -4-10رئيس دانشگاه ،رئيس کميته دانشگاهي است.
 -5-10عضويت اشخاصي که به اعتبار سمت خود عضو کميته ميباشند (اعضاي حقوقي) به محض
پايان سمت ملغي ميشود.
ماده  )11نحوه انتصاب اعضای کمیته دانشگاهی

 -1-11احکام اعضاي کميته دانشگاهي توسط رئيس کميته صادر ميشود .مادت عضاويت اعضااي
انتخابي در کميتههاي دانشگاهي سه سال و انتخاب مجدد آن بالمانع است.
 -2-11رئيس کمتيه دانشگاهي موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از پايان عضويت يا اساتعفاي
عضو ،جايگزين وي را با لحاظ مفاد اين دستورالعمل منصوب نمايد.
ماده  )12شرایط عضویت اعضاء

 -1-12اعضا بايد دورههاي مرتبط با اخالق در پژوهش را گذرانده و مهاارتهااي الزم باه منظاور
تجزيه و تحليل امور و برقراري ارتباط با ديگران براي کار گروهي را دارا باشند.
 -2-12عضو بايد ن بت به شرايط عضويت و فعاليت در کميتاههاا ،شارايط الزم ،انتشاار ناام و ناام
خانوادگي ،تشريفات ،انتصاب جايگرزيني ،عزل ،استعفا ،مدت زماان عضاويت و تعاارض ياا اشاتراک
منافع و جزئيات مربوط به آن آگاه باشد و موافقت خود را کتبا" اعالم و امضا کند.
 -3-12عضو ير متخصص ،موضوع جر  7از بند  ،10-1بايد حداقل در ده سال اخير در امور مارتبط
با امور پزشکي اشتغال نداشته باشد و به عنوان مجري يا همکار در پژوهشهاي زي ت پزشاکي کاه
بر روي آزمودني ان اني انجام ميشود ،شرکت نکرده باشد ،اين افراد ميتوانند ،از ميان بازنش اتگان
انتخاب شوند.
ماده  )13دبیرخانه کمیته دانشگاهی

 -1-13معاون پژوهشي دانشگاه دبير کميته دانشگاهي اخالق است و با حکم رئيس دانشگاه به ايان
سمت منصوب ميشود.
 -2-13وظايف دبير کميته دانشگاهي عبارت است از:
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 .1اداره جل ات کميته در ياب رئيس
 .2تنظيم دستور کار ،صورتجل ات ،دعوت و حضو و ياب اعضاء تعيين و دعوت از مشااوران،
مکاتبات ،امضاي مصوبات و أخذ فرم امضا شده بيان تعارض يا اشتراک منافع اعضا
 .3اداره امور مالي کميته
ماده  )14تشکیل جلسات کمیته دانشگاهی

 -1-14اعضاي کميته بايد پيش از جل ه زمان کافي براي بررسي اسناد مربوطه داشته باشند.
 -2-14تمام اعضاي کميته دانشگاهي بايد شخصا" در جل ات حضور يابند.
 -3-14حضور رئيس يا دبيرکميته دانشگاهي براي رسميت يافتن جل ه ضروري است.
 -14-4جل ات بايد با رعايت حد اعالي محرمانگي و ح ن نيت و بدون هرگونه تعارض يا اشتراک
منافع تشکيل شود.
 -5-14چنانچه هر يک از اعضاي کميته با مجري م ئول ،حاامي ماالي ياا سااير مجرياان طارح،
تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد ،بايد مراتب را اعالم کند ،در اين صورت آن عضو فاقد حق رأي
در تصويب يا رد آن طرحنامه خواهد داشت و هنگام بررسي طرح نامه وي ،جل ه کميته را ترک کرده
و در جل ه حضور نداشته باشد.
تبصره :اعضاي کميته در هر جل ه الزم است فرم ضميمه مربوط به بيان تعارض يا اشتراک مناافع
را امضا نمايند.
 -6-14حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت يافتن جل ات کميته ،حضور نصف بعالوه ياک کال
اعضاي کميته است .حد نصاب رأيگيري دو سوم اعضاي حاضر ميباشد.
تبصره :هرگاه جل ه از حد نصاب مقرر براي رأيگيري خارج شود ،طرحنامه مربوطه بايد در جل اه
بعد مجددا"به رأي گذاشته شود.
 -7-14در هر جل ه کميته دانشگاهي ،بايد صورتجل ه توسط رئايس ياا دبيار کميتاه تنظايم و باه
امضاي حاضران در آن جل ه رسانده شود.
 -8-14درج موارد زير در صورتجل ات کميتههاي دانشگاهي ضروري است:
 .1تاريخ تشکيل جل ه به روز ،ماه و سال ،سااعت و مادت برگازاري جل اه ،محال تشاکيل
جل ه ،نام و نام خانوادگي تدوين کننده گزارش ،نام و ناام خاانوادگي و عناوان حاضاران و
ايبان جل ه.
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 .2اطالعات مهم شناسايي راجعه به تصميمات کميتههاي سازماني کاه ماورد اعتاراض قارار
گرفتهاند ،شامل شماره طرح ،عنوان کامل طرح ،نوع پژوهش و نام و نام خانوادگي مجاري
پژوهش و واب تگي سازماني او و شماره و نام مرجاع تأيياد کنناده علماي طارح ناماه ياا
تغييرات در طرحنامه (نظريه کميته سازماني به طور کامل کر گردد)
 .3ساير بحثهاي جل ات کميته اخالق ،موضوع و جزئيات بحث و تصميمهاي اتخا شده.
 .4نام و نام خانوادگي اعضاي کميته با کر رتبه علمي و سمت آنها در کميته جهات امضااي
اعضا
 -9-14نظر موافقان و مخالفان بايد در صورتجل ات درج و با حفظ محرمانگي نگهداري شود.
 -10-14ارائه نظرات کتبي اعضاي ايب نيز براي روشنسازي بحث و گفتگو مجاز است ،اماا فقاط
آن اعضايي که در جل ه کميته دانشگاهي شرکت نمودهاند ،حق رأي دارناد ،نظارات کتباي اعضااي
ايب در جل ه ،قرائت و به صورتجل ه ضميمه ميشود.
ماده  )15رسیدگی به اعتراضات

 -1-15هر طرحنامه ،ادعا يا گزارش و همچنين اعتراض به تصميمات کميتههااي ساازماني باياد در
کميتههاي دانشگاهي حداکثر ظرف شصت روز کاري از تاريخ ت ليم ،مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ
آن ابالغ شود.
 -2-15درخواستها و مکاتبات با کميته دانشگاهي اخالق ،بايد توسط "مجري م ئول" ،رئيس ياا
دبير کميته سازماني طرف اعتراض ارائه شود .کميته دانشگاهي ميتواند از مجريم ئول بخواهد باه
سؤاالت مورد نظر کميته پاسخ دهد.
 -3-15براي هر اعتراضي که توسط کميته دانشگاهي بررسي و تصويب ميشاود ،ساندي متضامن
مندرجات يل صادر خواهد شد:
 .1نام و نام خانوادگي مجري م ئول يا شخص معترض
 .2عنوان طرح و مشخصات طرحنامه
 .3تاريخ دريافت اعتراض
 .4خالصه اعتراض
 .5نتيجه بررسي کميته به صورت قبول يا رد طرحنامه يا پاسخ به اعتراض
 .6امضاي دبير
 .7فهرست اعضاي کميته دانشگاهي که در آن جل ه در تصميمگيري مشارکت داشته اند.

418

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 -4-15تصميم کميته دانشگاهي اخالق در خصوص اعتراض به تصميم کميتاه ساازماني ،قطعاي و
ير قابل اعتراض است.
 -5-15تصميمات کميته دانشگاهي قابل اعتراض در کميته ملي است .مجري م ئول يا هر فرد ي
نفعي ميتواند به تصميم کميته دانشگاهي در خصوص طرحنامههاي فوق اعتاراض نماياد .اعتاراض
کننده بايد اعتراض خود را ظرف مدت سي روز کاري از تاريخ دريافت تصميم کميته دانشاگاهي ،باه
همراه مدارک الزم و توضيحات کميته در خصوص علل رد طرحنامه و پاسخ متقاضي بررساي مجادد
به آنها ،به صورت مکتوب به دبيرخانه کميته ملي اخالق در پژوهش ت ليم کند.
ماده  )16بودجه کمیته دانشگاهی

هزينه بررسي ،کارشناسي ،تشکيل جل ات ،حق جل اه اعضاا و هزيناههااي دبيرخاناه کميتاههااي
سازماني از محل تعرفه کارشناسي اخالقي طرحها ،اعتبار طرحهاي پژوهشي و ساير اعتبارات دانشگاه
تأمين ميشود.
ماده  )17گزارشهای کمیته دانشگاهی

 -1-17حداکثر ظرف شش ماه پس از پايان سال ،کميته دانشگاهي بايد گزارش ساالنه خاود را باه
کميته ملي ارائه کند.
 -2-17گزارش کميتههاي دانشگاهي بايد ،شامل اطالعات زير باشد:
 .1نام ،واب تگي و مشا ل اعضاي کميته
 .2تعداد و تاريخ جل ات برگزار شده
 .3فهرستي از طرحهاي بررسي شده و کر نوع طرح و تصميمهاي اتخا شاده (تعاداد طارح
دريافتي ،انواع طرح ،تعداد طرح مصوب و رد شده)
 .4تاريخ پذيرش تقاضا تا تصميم نهايي در مورد هر درخواست يا اعتراض
 .5آموزشهاي انجام شده توسط کميته و اعضاي آن
 .6ساير مباحث و تصميمات اتخا شده
 .7گزارش پيشرفت برنامههاي راهبردي و عملياتي اخالق در پژوهش
 .8خالصه گزارش فعاليت کميتههاي سازماني تحت پوشش
بخش چهارم – کمیته سازمانی
ماده  )18تشکیل کمیتههای سازمانی:
 -1-18هر سازمان که داراي حداقل سي نفر محقق و پژوهشگر با درجه دکترا ياا کارشناساي ارشاد
باشد ميتواند با تأييد کميته دانشگاهي ن بت به تشکيل يک کميته سازماني اخالق اقدام کند.
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 -2-18چند مرکز يا پژوهشکده ميتوانند بصورت مشترک با موافقت کميته اخالق دانشگاهي ن بت
به تشکيل يک کميته سازماني اخالق در پژوهش اقدام نمايند.
 -3-18دبيرخانه کميتههاي سازماني ميتواند با موافقت بااالترين مقاام ساازمان در پژوهشاکدههاا،
مراکز تحقيقاتي ،دانشکدهها و ياا بيمارساتانهاا تشاکيل شاود .ايان کميتاه صارفا" براسااس ايان
دستورالعمل و جهت موضوع اخالق در پژوهش و همچنين م تقل از ساير کميتاههااي و شاوراهاي
موجود در سازمان تشکيل ميشود.
 -4-18تامين فضاي فيزيکي و تجهيزات الزم و پشتيباني اداري از کميته به عهده سازمان خواهد بود.
 -5-18سازمان متقاضي تأسيس کميته سازماني بايد درخواست خاود را هماراه باا ترکياب اعضااي
حقوقي و حقيقي پيشنهادي همراه با توجيه کافي در خصوص نياز به تشکيل کميته سازماني به رئيس
کميته دانشگاهي مربوطه اعالم کند .کميته دانشگاهي ضمن بررسي ضرورت تشکيل کميته سازماني
در صورت احراز شرايط ،موافقت خود را با تشکيل کميته سازماني ،توساط رئايس کميتاه دانشاگاهي
اعالم ميگردد.
 -6-18در دانشگاههاي تيپ  2و  3که تعداد طرحها ب يار محدود اسات و ظرفيات تشاکيل کميتاه
سازماني وجود ندارد ،دانشگاه مربوطه با هماهنگي کميته ملي ميتواند فقاط ياک کميتاه اخاالق در
دانشگاه تشکيل دهد و براساس اين دستورالعمل وظايف و فعاليتهاي کميته اخالق سازماني توساط
کميته دانشگاهي انجام خواهد شد.
ماده  )19صالحیت کمیتههای سازمانی

به جز طرحهاي مرتبط با موضاوع شابيه ساازي ،سالول درمااني ،سالولهااي بنياادي و مطالعاات
بينالمللي ،ساير طرح نامههاي مربوط به پژوهشهاي علوم پزشاکي موضاوع ايان دساتورالعمل ،در
کميتههاي سازماني بررسي و تصويب ميشود.
ماده  )20اعضای کمیته سازمانی

 -1-20کميته سازماني متشکل از نه عضو و شامل افراد يل است:
 .1رئيس سازمان يا مؤس ه يا معاونت پژوهشي سازمان
 .2يک نفر روحاني آشنا به اخالق زي ت پزشکي
 .3يک نفر حقوقدان
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 .4يک نفر متخصص اخالق زي ت پزشکي (داراي مدرک کارشناس ارشد يا دکتراي اخاالق
زي ت پزشکي و در صورت عدم امکان ،يک نفر محقق در حوزه اخالق زي ت پزشکي)
 .5يک نفر متخصص آمار زي تي يا اپيدميولوژي
 .6سه نفر پژوهشگر (حداقل داراي مدرک استاديار در حيطههاي مختلف علوم پزشکي شاامل
علوم باليني ،پيراپزشکي ،علوم پايه و دارويي و )...
 .7يک نفر عضو يرمتخصص به عنوان نماينده جامعه
 -2-20عضويت حداقل يک نفر از بانوان در کميته سازماني اخالق در پژوهش ضروري است.
 -3-20مشاوران کليه افراد مربتط با موضوع طرح ،از قبيال صااحبان برج اته برخاي سامتهاا ياا
تخصصهاي باليني ،علوم پايه ،کشاورزي ،دامپزشکي ،روانشناسي کودک ،مالک ياا رئايس کارخاناه
داروسازي ،ب تگان بيماران روانپزشکي ،متوليان امور کودکان اعم از دولتي يا سازمانهاي مردم نهااد
و نمايندگان دانشگاههاي ير علوم پزشکي ميتوانند به صالح ديد کميته سازماني ،توسط دبير کميته
جهت شرکت در جل ه کميته سازماني و اظهارنظر بدون حق رأي دعوت شوند.
ماده  )21نحوه انتصاب اعضای کمیته سازمانی:

 -1-21رئيس سازمان کميته سازماني بوده و با حکم رئيس کميته دانشگاهي به اين سمت منصاوب
ميشود .کميته دانشگاهي ميتواند بنا به پيشنهاد رئيس سازمان يکي ديگر از اعضا کميته ساازماني
را به اين سمت منصوب نمايد.
تبصره  :1در سازمانهايي که زير مجموعه دانشگاه نباشاند پاس از انجاام تشاريفات حکام رئايس
کميته سازماني توسط رئيس کميته ملي اخالق در پژوهش صادر ميشود و زير نظار کميتاه اخاالق
دانشگاهي محدوده جغرافيايي خود فعاليت خواهد کرد.
 -2-21رئيس کميته سازماني موظف است حداکثر ظرف دو ماه پاس از لغاو عضاويت ياا اساتعفاي
عضو ،جايگزين وي را با لحاظ مفاد اين دستورالعمل و تأييد کميته دانشگاهي منصوب نمايد.
ماده  )22شرایط عضویت اعضای کمیته سازمانی:

 -1-22دوره عضويت اعضاي کميتههاي سازماني ،سه سال و انتخاب مجدد آن بالمانع است.
 -2-22عضو ير متخصص بايد حداقل در ده سال اخير در اماور مارتبط باا اماور پزشاکي اشاتغال
نداشته و به عنوان مجري يا همکار در پژوهشهاي علوم پزشکي مربوط به ان انها شارکت نکارده
باشد .اين افراد ميتوانند از ميان بازنش تگان انتخاب شوند.
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 -3-22در صورت عدم رعايت مقررات کميته اخالق توسط هر يک از اعضا ،برکناري عضو مربوطاه
توسط رئيس کميته سازماني ،با رأي اکثريت اعضا مقدور است.
 -4-22عضو بايد واجد مدارک و مادارج علماي و شاغلي (م اتند باه ساند رسامي) مقارر در ايان
دستورالعمل باشد.
 -5-22عضو بايد حتي المقدور در حوزه اخالق در پژوهش شناخته شده باشد و تمايل و عالقه کافي
به اخالق زي تي و مشارکت در مباحث مرتبط با اخالق پزشکي داشته باشد.
 -6-22عضو بايد دورههاي مرتبط با اخالق در پژوهش را که مقاام صاالحيت دار برگازار ياا تأيياد
کرده ،گذرانده و مهارتهاي الزم به منظور تجزيه و تحليل امور و برقراري ارتباط با ديگران براي کار
دسته جمعي در گروه را دارا باشد.
 -7-22عضو بايد موافقت خود را با انتشار نام و نام خانوادگي و شغل اصالي خاود در صورتجل اات،
مصوبات ،گزارشها و  ....اعالم کند.
 -8-22عضو بايد سمت خود و شرايط عضويت و فعاليت در کميتهها را بپذيرد و جل ات کميته باياد
با رعايت حد اعالي محرمانگي و ح ن نيت و به دور از هرگونه تعارض ياا اشاتراک مناافع تشاکيل
شود.
ماده  )23دبیرخانه کمیته سازمانی

 -1-23به منظور ح ن کارکرد ،رئيس کميته ساازماني ،ياک نفار آشانا باه مالحظاات اخالقاي در
پژوهشهاي زي ت پزشکي را به عنوان دبير کميته منصوب ميکند.
 -2-23وظايف دبير کميته سازماني عبارت است از:
 .1اداره جل ات کميته در ياب رئيس.
 .2تنظيم دستور کار ،صورت جل ات ،دعوت و حضور و ياب اعضاء تعياين و دعاوت از
مشاوران ،مکاتبات و أخذ فرم امضا شده ،بيان تعارض يا اشتراک منافع اعضا.
 .3اداره امور مالي کميته.
تبصره :در صورتي که دبير کميته از اعضاي کميته سازماني انتخاب شده باشاد ،در جل اات کميتاه
حق رأي خواهد داشت.
 -3-23دبيرخانه کميته اخالق بايد درخواست رسيدگي را از مجري م ائول ياا نمايناده رسامي وي
بپذيرد .کميته اخالق ميتواند براي بررسي طرحنامه از مجري م ئول بخواهد تا باه ساؤاالت ماورد
نظر کميته پاسخ دهد.
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ماده  )24تشکیل جلسات کمیته سازمانی

 -1-24اعضاي کميته سازماني بايد شخصا" در جل ات حضور يابند .حضور رئايس ياا دبيار کميتاه
براي رسميت يافتن جل ه ضروري است.
 -2-24اعضاي کميته سازماني بايد براي بررسي اسناد مربوطه ،پيش از جل اه زماان کاافي داشاته
باشند .الزم است تا تغييرات به تأييد کميته اخالق رسيده و به مجري اعالم گردد.
 -3-24حد نصاب الزم براي تشکيل و رسميت يافتن جل ات کميته سازماني اخالق ،نصف به عالوه
يک کل اعضا (حداقل پنج نفر) است .حدنصاب رأي گيري دو سوم اعضاي حاضر ميباشد.
 -4-24در هر جل ه کميته سازماني ،بايد صورتجل ه توسط رئيس يا دبير کميته ،تنظيم و به امضاي
حاضران در آن جل ه رسانده شود .صورتجل ه بايد شامل مندرجات يل باشد:
 .1تاريخ تشکيل جل ه به روز ،ماه و سال ،سااعت و مادت برگازاري جل اه ،محال تشاکيل
جل ه ،نام و نام خانوادگي تدوين کننده صورتجل ه ،نام و نام خانوادگي حاضران و ايباان
جل ه و تعداد طرحهاي مطرح مصوب و رد شده
 .2اطالعات مهم شناسايي شامل شناسه (کد) طرح ،عنوان کامل طرح ،نوع پاژوهش و ناام و
نام خانوادگي مجري پژوهش و واب تگي سازماني او و شاماره و ناام مرجاع تأيياد کنناده
علمي طرحنامه يا تغييرات در طرح نامه ،بايد به طور کامل کر گردد .در صورتي که طارح
مورد نظر ،پايان نامه دانشجويي است ،دکتر مقطع پاياننامه ،نام و نامخانوادگي دانشجو و
استاد راهنما نيز الزامي است.
 .3در مواردي که طرح در جل ات قبل عنوان و مجددا" به کميته ارسال شده باشد ،عالوه بار
اطالعات شناسايي مجري و طرحنامه (بند قبل) تاريخ و شماره جل هاي که قبال" طرح در
آن بررسي شده است نيز کر شود.
 .4موضوعات اخالقي ،شرايط ،توصيهها و تصميمات کميته و کر نظرات موافق و مخاالف در
خصوص هر طرح
 .5ساير بحثهاي جل ات کميته اخالق ،با کر موضوع و تصميمهاي اتخا شده
 .6در انتها نام و نام خانوادگي اعضاي کميته و سمت آنها در کميته اخالق درج شده و توساط
اعضا امضا گردد.
 -5-24کميته سااز ماني باياد تماامي م اتندات و مادارک ارائاه شاده از ساوي مجاري م ائول و
گزارشهاي واصله و صورتجل ات خود را حداقل به مدت ده سال نگهداري کند.
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ماده  )25نحوه رسیدگی به طرحها

 -1-25طرح نامه توسط مجري طرح يا معاون پژوهشي موس ه باه نماينادگي از مجاري طارح باه
کميته سازماني اخالق ارسال ميشود.
 -2-25هر طرحنامه ،درخواست ،ادعا يا گزارش مرتبط با شرح وظايف و اختياارات کميتاه ساازماني،
بايد حداکثر تا چهل و پنج روز کاري از تاريخ ت ليم ،مورد بررسي قرار گرفته و پاسخ آن ابالغ شود.
 -3-25چنانچه هر يک از اعضاي کميته سازماني با مجري م ئول ،حامي طرح ياا سااير مجرياان،
تعارض يا اشتراک منافع داشته باشد ،بايد مراتب را اعالم کند ،چناين عضاوي در تصاويب ياا رد آن
طرح نامه فاقد حق رأي خواهد بود.
تبصره  :1طرحنامههايي که مجري م ئول آن ،يکي از اعضاي کميته ساازماني مايباشاد ،نباياد در
کميته سازماني مورد بررسي قرار گيرد .اين طرحنامهها بايد جهت بررسي به کميته سازماني ديگاري
ارسال شود.
تبصره  :2در هر جل ه الزم است فرم يبان تعارض يااشتراک منافع ،براي طرحهااي ماورد بررساي،
توسط اعضاي کميته امضا شود.
 -4-25رد طرحنامه يا تقاضاي تغيير و اصالح آن بايد با کر دليل به اطالع مجاري م ائول طارح
رسانده شود.
 -5-25مجري م ئول ميتواند پس از انجام اصالحات ،طرحنامه را جهت بررسي مجادد باه کميتاه
سازماني تقديم کند.
 -6-25در صورتي که پس از تصويب طرحنامه در کميته اخالق ،تغييراتي در طرحنامه صورت گيارد،
مجري م ئول ملزم است تغييرات صورت گرفته را به کميته اخالق اعالم نمايد.
 -7-25ارائه نظرات کتبي اعضاي ايب نيز براي روشنسازي بحث و گفتگو مجاز است ،اما فقط آن
اعضايي که در جل ه کميته سازماني شرکت نمودهاند ،حق رأي دارند .نظرات کتبي اعضاي ايب در
جل ه قرائت و به صورتجل ه ضميمه ميشود.
 -8-25در طرحهاي پژوهشي چند مرکزي که در چند دانشگاه اجرا ميشود ،تصاويب طارحناماه در
کميته سازماني حداقل دو مرکز همکار در طرح ضروري است.
تبصره :در طرحهاي پژوهشي که توسط چند مرکز انجام ميشود و تمام مراکز همکار تحت نظر يک
کميته دانشگاهي ميباشند ،تصويب طرح در يک کميته سازماني کافي است.
 -9-25کميته سازماني اخالق مي تواناد باراي ت اريع در اماور پاساخگويي باه مجرياان طارحهاا،
کارگروهي را به منظور بررسي اوليه و ربالگري طرحها تعيين نمايد.
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 -10-25تعداد اعضاي کارگروه ربالگري سه نفر ماي باشاد کاه باا حکام رئايس کميتاه منصاوب
ميشوند .يکي از سه عضو تعيين شده به عنوان م ئول کارگروه ربالگري منصوب شده و م ئوليت
هماهنگي فعاليتهاي گروه و تهيه صورتجل ات را به عهده خواهد داشت.
 -11-25اعضاي کارگروه ربالگري بايد تمام طرحهاي رسيده به کميته اخالق را مطالعه و بررساي
کرده و حداکثر سه هفته پس از تاريخ وصول نظر خود را به دبيرخانه کميته ،اعالم کنند.
 -12-25کميته سازماني ميتواند براي طرحهااي مشااهدهاي ،علاوم پاياه ،ماديريتي و  ....کاه باه
تشخيص کارگروه ربالگري ،مالحظات اخالقي جدي ندارد مصوبه اخالقي صادر نمايد و به مجاري
اطالع دهد.
تبصره :مطالعات کارآزمايي بالي ني بايد در جل اه کميتاه ساازماني بررساي و تصاويب شاود و تايياد
کارگروه ربالگري جهت صدور مجوز کافي ني ت.
 -13-25تمام مصوبات کارگروه ربالگري بايد در اولين جل ه کميتاه ساازماني باه اطاالع و تايياد
کميته سازماني اخالق برسد.
 -14-25براي هر طرحنامهاي که توسط کميته سازماني بررسي و تصاويب مايشاود ،ياک مصاوبه
کميته اخالق صادر و به مجري م ئول طرحنامه ارسال ميشود.
 -15-25مصوبه کميته اخالق براي هر طرحنامه بايد جزئيات زير را شامل باشد:
 .1مشخصات کميته سازماني مصوب کننده طرحنامه
 .2نام و نام خانوادگي و اطالعات مجري م ئول ،حامي مالي طرح
 .3شناسه يا کد مصوبه کميته اخالق
 .4عنوان پژوهش
 .5تاريخ دريافت آخرين ويرايش طرحنامه
 .6تاريخ رسيدگي
 .7نتيجه بررسي کميته (قبول يا رد)
 .8فهرست م تنداتي که جهت بررسي طرحنامه مورد بررسي قرار گرفته است.
 .9هرگونه توضيح جهت پيگيري و ارسال گزارشهاي الزم در طول اجراي طرح
 .10تذکر به مجري م ئول در خصوص الزام به گزارش عوارض جانبي جدي و منجر به مار
و مير در طول مدت اجراي طرح به کميته اخالق و ساير مراجع يربط .بديهي است عادم
تصريح به اين تکليف رافع م ئوليت مجري م ئول ني ت.
 .11امضاي رئيس يا دبير کميته اخالق
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ماده  )26بودجه کمیته سازمانی

هزينه بررسي ،کارشناسي ،تشکيل جل ات ،حق جل ه اعضاا و هزيناههااي دبيرخاناه کميتاههااي
سازماني از محل تعرفه کارشناسي اخالقي طرحها ،اعتبار طرحهاي پژوهشي و ساير اعتبارات سازمان
يا دانشگاه تأمين ميشود.
ماده  )27گزارشهای کمیته سازمانی

-1-27حداکثر ظرف چهار ماه پس از پايان سال ،کميته سازماني بايد گزارش ساالنه خود را آمااده و
به کميته دانشگاهي ارائه کند و رونوشت آن را به کميته ملي ارسال نمايد.
 -2-27گزارش کميتههاي سازماني بايد شامل اطالعات زير باشد:
 .1نام واب تگي و مشا ل اعضاي کميته
 .2وضعيت حضور و ياب اعضاي کميته در جل ات
 .3تعداد و تاريخ جل ات برگزار شده
 .4فهرست طرحنامههاي بررسي شده و تصميمهاي اتخا شده شامل رد يا تصويب هر طرحنامه
 .5تاريخ پذيرشتقاضا و تاريخ اتخا تصميمنهايي در مورد هر درخواست
 .6آموزشهاي انجام شده توسط کميته و اعضاي آن
 .7ساير مباحث و تصميم اتخا شده
 .8تف ير فعاليت ساالنه کميته
 .9بودجه ساالنه و هزينههاي کميته
 .10ساير فعاليتهاي کميته
بخش پنجم – اصول کلی ناظر بر کمیتههای اخالق
ماده  )28کميتههاي اخالق بايد با رعايت انصاف و بيطرفي ،طرحنامههاي پژوهشي واجد آزماودني

ان اني يا راجع به سالمت ان ان يا مؤثر بر آن را با رعايت مفاد سند حاضر و اسناد و مقاررات حااکم
بر آن ،مورد بررسي ،مشورت ،اظهارنظر و نظارت قرار دهد .طرح نامه تمام پژوهشهاي علوم پزشکي
که بر روي آزمودني ان اني انجام ميشود ،بايد جهت تصويب به کميتههاي ساازماني ياا دانشاگاهي
اخالق ارسال گردد .اخذ مجوز کميته اخالق جزو وظايف مجري م ائول اسات و عادم أخاذ مجاوز
کميته اخالق توسط مجري م ئول ،تخلف پژوهشي مح وب و در هر مرحله مانع ادامه پاژوهش و
يا انتشار نتايج آن ميگردد.
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تبصره :بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي که بر روي آزماودني ان ااني انجاام نمايشاود (شاامل
طرحهاي مربوط به آزمودني حيواني و  )....تا ابالغ مقررات و دستورالعملهاي اختصاصاي بار عهاده
کميتههاي اخالق ميباشد.
ماده  )29در طراحي و اجراي طرحهاي پژوهشي بايد هنجارهاي پذيرفته شده اخالق در پژوهش به
ويژه اصل احترام به کرامت اتي ان انها ،عدم تبعيض علياه گاروههااي خاصاي از افاراد ،توجاه و
ح اسيت براي مراقبت از گروههاي آسيب پذير ،فوايد و مضرات احتمالي تحقيق براي آزماودنيهاا و
ساير ان انها ،موجودات زنده و محيط زي ت ،توزيع عادالنه فوايد و ضررهاي احتمالي تحقيق ،حفظ
اطالعات و اسرار آزمودنيها به شکل محرمانه و احترام به حريم خصوصي و حقوق شهروندي افاراد،
احترام به تصميمات آگاهانه آزمودنيها و پرهيز از اعمال هرگونه اجبار و تهدياد و همچناين رعايات
تمام کدها و راهنماهاي اخالقي مصوب وزارت بهداشت مورد توجه قارار گيارد .در انجاام پاژوهش،
منافع ناشي از پژوهش به طور متعارف و معقول بايد از ضررهاي آن بيشتر بوده و اين منافع و مضاار،
منصفانه و عادالنه بين تمامي طرفهاي يربط از جمله شرکت کنندگان و جامعاه تق ايم شاود.در
صورتيکه منافع پژوهش قابل احصا نميباشد ،ضرر پژوهش بايد ب يار کم و با نظر کميته اخالق قابل
ا ماض باشد .آزمودنيها بايد جهت شرکت در پژوهش ،رضايت کامل داشته و باه صاورت آزاداناه و
داوطلبانه در پژوهش شرکت کنند .همچنين بايد حاد اعاالي محرماانگي در اجارا و گازارش نتاايج
طرحهاي پژوهشي رعايت گردد .کميته اخالق پس از تصويب طرحنامه نيز باا هادف حفاظ کرامات
ان اني ،در تمام مدت اجراي پژوهش ،بر آن نظارت اخالقي م تمر داشته باشاد و در هار زماان کاه
تشخيص دهد ،پژوهشگر از رعايت شرايط اخالقي مندرج در تصويب نامه عدول کرده يا بايد شارايط
جديدي را لحاظ کند ،ميتواند تصويب خود را در مورد ادامه پژوهش يا انتشار يافتههاي ناشاي از آن
يا به کارگيري دستاوردهاي آن ،به صورت مطلق يا مفيد لغو نمايد.
ماده  )30کميتههاي اخالق بايد در بررسي و تاييد طرحها رعايت موارد يل اطمينان حاصل کنند:
 .1معيارها و کدهاي اخالق در پژوهش (عمومي و اختصاصي) قبل ،هنگام اجرا و پس از پايان
پژوهش ،زمان ارائه مقاله و انتشار نتايج
 .2برقراري ارتباط کالمي و عملي مناسب ميان تمام اجازاي ان ااني پاژوهش ،باا توجاه باه
قوميتهاي مختلف کشور.
 .3وجود تأييد توسط يک مرجع علمي معتبر.
 .4صالحيت علمي مجري م ئول و محققان همکار پژوهش
 .5اصول اخالقي در ارتباط با پژوهشگر و حامي مالي ،مانند بيان هرگونه تعارض يا اشتراک منافع
 .6عدم تحميل هزينه اضافي به آزمودنيها صرفا" به دليل مشارکت و همکاري در پژوهش.
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 .7اصول محرمانگي در اجرا و گزارش نتايج پژوهش.
 .8شرايط مطالعه بر روي گروههاي آسيب پذير.
 .9امکان جبران خ ارت ،از زمان شروع پژوهش
مجري ،سازمان حمايت کننده پژوهش و يا يکي از شرکتهاي بيمه کشور بايد به صاورت رسامي و
يا قرارداد معتبر ن بت به جبران مشکالت ناشي از اين پژوهشهاا متعهاد شاود و م اتندات آن باه
عنوان ضميمه همراه طرح نامه به کميته اخالق ارسال شود.
ماده  )31کميتههاي اخالق دانشگاهي و سازماني الزم است در ارزشايابي کاه توساط کميتاه ملاي
اخالق انجام ميشود امتياز الزم را ک ب نمايد.
ماده  )32تمام کميتههاي اخالق دانشگاهي و سازماني الزم است ن بت به ثبت کميته در دبيرخاناه
کميته ملي اخالق اقدام نموده و گواهي رسمي فعاليت دريافت نمايد.
ماده  )33کميته ميتواند در راستاي دست يابي به اهداف خود ،باا شارکت کننادگان ،پژوهشاگران،
حاميان مالي ،کارمندان ،سازمانهاي بهداشتي و مطلعان امر ،م تقيم يا ير م اتقيم ،ارتبااط الزم را
برقرار کند.
ماده  )34کميته بايد طرحنامه يا تغييرات اعالم شده در مورد يک طرح نامه مصوب را به موقع و باا
استقالل رأي ،از نظر اخالقي بررسي نمايد و نظر نهايي خود را در خصوص طرحنامه اعالم نمايد .اگر
تصويب اخالقي طرحنامه توسط کميته اخالق ،موقوف به بررسي و شناخت ماهيات علماي پاژوهش
باشد ،کميته عالوه بر اخذ نظر يک مرجع علمي معتبر ميتواند بررسيهاي الزم را انجام دهاد .عادم
تصويب صريح ،رد تلقي ميشود .تصويب نميتواند مشروط باشد .کميتاه مايتواناد جهات تصاويب،
تغييراتي را در طرح نامه درخواست نمايد .پس از اعماال تغييارات ماورد نطار کميتاه توساط مجاري
م ئول ،طرحنامه بايد به تصويب کميته اخالق برسد .کميته در تصميمگيري ،بايد م تقل از تاأثيرات
سياسي ،سازماني ،حرفهاي و اقتصادي و با پرهيز از هرشکل از تعارض يا اشتراک منافع عمل نماياد.
امور فوق بر ح ب مادههاي کر شده و مطابق با سطح کميتهها اعمال ميشود.
ماده  )35هر يک از اعضاي کميته اخالق ،آزمودني ،پژوهشگران يا کارکنان خدمت ساالمت باياد در
صورت آگاهي از هرگونه نقص يا اشکال احتمالي در پژوهشهاي مرتبط با سالمت يا مؤثر بار آن ياا
پژوهشهاي واجد آزمودني ان اني ،آن را به رئيس کميته اخالقي تصويب کننده گزارش نماياد .ايان
کميته نيز بايد مراتب مذکور را به مقام صالحيت دار منعکس نمايد.
به استناد مواد مندرج در بخش چهارم از "دستورالعمل تشکيل ،سطحبندي و شرح وظايف کميتههاي
اخالق در پژوهش زي ت پزشکي" و به منظور ت ريع در انجام اماور و اساتفاده از ظرفيات علماي و
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کارشناسي دانشکده هاي مرتبط با موضاوع و مأموريات ايان دساتورالعمل ،براسااس مصاوبه کميتاه
دانشگاهي اخالق پژوهش دانشگاه تهران 8 ،کميته سازماني در دانشگاه تهران تشکيل و در چارچوب
ضوابط مربوط فعاليت خواهند نمود.
در جدول زير عناوين کميتهها و ويژگي اعضاء هر يک از کميتهها درج شده است .شايان کار اسات
که در تشکيل هر يک از کميتهها موضوع داشتن پژوهشهاي مرتبط به آزمودني ان اني ياا حياواني،
حجم کار و تعدد درخواستهاي اجتماعي و اموري از اين قبيل توجه شده است.

نظامنامه کد بین المللی اخالق پژوهش معاونت پژوهشی دانشگاه
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کميتههاي سازمانی – اخالق در پژوهشهاي زیست پزشکی

اين دستورالعمل در  35ماده در فروردين ماه سال  1393توسط وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ايران ابالغ گرديد.
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تخلفات پژوهشی
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دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی
مقدمه

يکي از رسالتهاي مهم دانشگاهها و مراکز علمي کشور توليد علم است .به ماوازات سارمايهگاذاري
براي توليد علم بايد در نگهداري اين دست آوردها نيز تالش جدي انجام شود .امنيت توليدات علماي
و حفظ و نگهداري اين توليدات ،به مراتب از زمينهسازي براي توليد آن مهمتر ميباشد بدين وسايله
ميتوان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و توليد کنندگان واقعي علم جلوگيري نمود .اگر چه مصاديق
تخلفات پژوهشي در دانشگاهها و موس ات علمي کشور اندک مايباشاد ،باا ايان حاال وجاود ياک
دستورالعمل واحد که روند نحوه بررسي اين تخلفات را يک انسازي نمايد ضروري به نظر ميرسد.
ماده  :1هدف

-1-1
-2-1
-3-1

صيانت از مالکيت فکري و رعايت حقوق مادي پژوهشگران
ارج نهادن به اصول اخالق علمي و پايبندي به آن در جامعه علمي
جلوگيري از تضعيف اعتبار علمي کشور

ماده  :2تعاریف

 -1-2تخلف پژوهشي :هرگونه سوء استفاده از توليدات علمي و ارائه اطالعات نادرست.
 -2-2وزارت :منظور از وزارت در اين دستورالعمل وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشد.
 -3-2موس ه :موس ه در اين دستورالعمل شامل کليه دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالي
و پژوهشي واب ته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري ميباشد.
ماده  :3آثار پژوهشی محصوالت علمی

شامل موارد زير ميباشد:
-3-1طرح پژوهشي و يا ايده مکتوب
 -3-2اختراع يا کشفيات ،طرح صنعتي
 -3-3کتاب
 -3-4مقاله
 -3-5گزارش علمي و فني مکتوب
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 -3-6نرم افزار و برنامه رايانهاي و م تندات مربوط
 -3-7پايان نامه و رساله
 -3-8آثار هنري بديع
ماده  :4ارکان گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در "موسسه"

 -1-4اعضاي گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي که متشکل از حداقل  6نفر ميباشد (شاامل
رئيس 2 ،عضو ثابت و  3عضو مدعو) که ميباي ت اعضاي مدعو در زمينه علماي موضاوع گازارش
شده داراي مدرک تخصصي مرتبط باشند و  1نفار از آن  3عضاو مادعو از خاارج از مؤس اه باشاد.
همچنين حداقل يک نفر از اعضاي ثابت گروه داراي سه سال سابقه فعاليت پژوهشي در دانشگاههاا،
موس ات آموزش عالي و تحقيقاتي باشد و ترجيحا" داراي رتبه دانشيار باشد.
تبصره  :1دبيرخاناه گاروه تخصصاي بررساي تخلفاات پژوهشاي در معاونات پاژوهش و فنااوري
"مؤس ه" م تقر ميباشد.
تبصره  :2رئيس گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي به پيشنهاد رئيس مؤس ه منصوب ميگردد.
تبصره  :3اعضاء مدعو هيأت بررسي و تحقيق ترجيحا" براساس موضوع تخلف پژوهشي با پيشنهاد
اعضاي ثابت و با موافقت رئيس گروه تخصصي دعوت ميشوند و ميتوانند برح ب پرونده ارسالي به
کميته ،متغير باشند.
تبصره  :4اعضاء ثابت گروه تخصصي بررسي تخلفات علمي با پيشنهاد رئيس گروه تخصصاي و باا
حکم معاون پژوهش و فناوري مؤس ه به مدت  2سال منصوب ميشوند.
ماده  – 5وظایف گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در "موسسه"

 -1-5برنامهريزي و سياستگذاري در خصوص برنامههاي مربوط باه ساالمت پاژوهش و همچناين
نحوه پيشگيري از بروز تخلفات پژوهشي در "موس ه"
 -2-5بررسي پروپوزالهاي دانشجويان تحصيالت تکميلي با استفاده از نرم افزار همانند جاو (تشاابه
ياب) جهت جلوگيري از موازي کاري و تکراري بودن پايان نامهها و در صورت تأيياد ،ارائاه گاواهي
جهت ادامه انجام پژوهش.
 -3-5دريافت يک ن خه از پايان نامههاي دانشجويان تحصايالت تکميلاي و بررساي در چاارچوب
موازين اخالق پژوهش و در صورت تأييد ،ارائه گواهي جهت انجام امور فارغ التحصيلي.
 -4-5رسيدگي به کليه شکايات در خصوص تخلفات پژوهشي.
 -5-5ارائه گزارش آماري فعاليتهاي گروه تخصصي به معاونت پژوهش و فناوري "مؤس ه".
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ماده  :6مراحل اجرایی بررسی تخلفات پژوهشی در گروه تخصصی مؤسسه

 -1-6ارسال گزارشات و شکايات تخلفات پژوهشي باه صاورت مکتاوب (باا امضاا و محرماناه) باه
دبيرخانه گروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي.
 -2-6انتخاب اعضاي مدعو و اقدام به تشکيل جل ه به منظور بررسي پرونده شکايت يا تخلف.
 -3-6ارزيابي دقيق کليه مدارک و م اتندات پروناده شاکايت و ياا تخلاف توساط اعضااي گاروه
تخصصي تخلفات پژوهشي.
 -4-6استفاده از نرم افزار همانند جو (تشابه ياب) جهت بازيابي نوشتههاي همانند ،اندازه همانندي و
منبع اطالعات همانند در بررسي پروندههاي تخلفات.
 -5-6ارسال گزارش کامل از نتيجه بررسي تخلف پژوهشي باه هياأتهااي انتظاامي رسايدگي باه
تخلفات اعضاي هيأت علمي و کميته انضباطي دانشجويان.
 -1-5-6اين گزارش باي تي حداقل از اطالعات زير برخوردار باشد:
نوع تخلف ،مدارک و م تندات ،دفاعيات مدعي و متخلف ،نتيجه بررسي و اظهارنظر کارشناسي گروه
تخصصي.
 -2-5-6ارائه پيشنهاد جريمه در گزارش فوق ،متناسب با تخلف از طارف گاروه تخصصاي بررساي
تخلفات پژوهشي به هيأت تصميمگيري و صدور حکم (هيأتهااي انتظاامي رسايدگي باه تخلفاات
اعضاي هيأت علمي و کميته انضباطي دانشجويان).
ماده  :7تصمیمگیری و صدور حکم

هيأتهاي انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاء هيأت علمي و کميته انضاباطي دانشاجويان براسااس
آييننامههاي انضباطي مربوطه ن بت به صدور حکم اقدام مينمايد.
ماده  :8نظارت بر حسن اجرا

نظارت بر ح ن اجراي اين دستورالعمل به عهاده معاونات پاژوهش و فنااوري "وزارت" و در گاروه
تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي مؤس ات به عهده معاونت پژوهش و فناوري "مؤس ه" ميباشد.
ماده  :9تصویب

اين دستورالعمل مشتمل بر يک مقدمه 9 ،ماده و  4تبصره در تاريخ  93/12/23به تأييد وزيار علاوم،
تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ ابالغ الزم االجرا ميباشد.
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مصادیق تخلفات پژوهشی
الف -سوء رفتارهای پژوهشی

)1
)2
)3
)4
)5

)6
)7
)8

)9
)10
)11
)12
)13

عدم داشتن دانش تخصصي و صالحيت علمي در موضوع مورد پژوهش.
عدم مراعات صداقت در اراه گزارش کارهاي علمي خاود باراي ک اب امتياازات علماي و
اداري و ترفيع و ارتقاء.
جانبداري در فرآيند انجام پژوهش با دخالت دادن پيش فرضها و تمايالت خود ،ديگران يا
موس هي سفارش دهندهي پژوهش.
عدم ارائه نتايج واقعي پژوهش بدليل ترس و تأثير فشارها و جهتگيريهاي سوء پيراماون
پژوهشگر.
عدم پايبندي به عنصر زمان (موعد مقرر) در انتشار نتايج پژوهش (امتناع از انتشار نتايج بدسات
آمده پژوهش در بازه زماني معين ،بدليل منافع سودجويانه از روي عمد يا به طور سهوي).
فقط به داليل امنيتي ميتوان انتشار نتايج پژوهش را به زمان ديگر موکول کرد.
ابهام و عدم دقت در تدون گزارش پژوهش با روشن و شفاف نبودن مرز بين دساتاوردهاي
علمي پژوهشگر و يافتههاي گرفته شده از کار ديگران.
بازنوي ي گفتههاي ديگران ،بازي با الفااظ ،زيااده نوي اي ،کلايگاويي ،جازم انديشاي و
مصرفگرايي.
تعصب ،ح ادت ،کينه و خشم ،رضورزي عاطفي ،توهين و ج ارت ،تحقيار و اساتخفاف
ديگران ،حرمتشکني ،بزر نمايي خود و موضوع ،انفعال در نگارههاا و باورهاا باه دليال
دگرباوري ،قريب ،آزار و ا يت ،بهرهبرداري ناپ ند از واژهها و افراد.
استفاده و استناد به منابع مشاکوک و فاقاد اعتباار علماي (مجلاه ،ساايت حاامي مقالاه و
نوي ندهي مقاله).
عدم رعايت منافع ملي در کليه مراحل انجام پژوهش.
استفاده خالف واقعيت از عناويني مانند دکتر ،کارشناس ارشد ،استاد ،دانشيار ،استاديار و ....
در آثار پژوهشي.
هرگونه حذف و تغيير در نشاني اصلي نوي نده يا نوي ندگان مقاالت علمي.
عدم استفاده از واژههاي متناسب با کار انجام شده نظير ترجمه ،تأليف ،تصنيف ،تحقيق.
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ب) عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان

 )14عدم رعايت منافع ينفعان در تمام مراحل پژوهش.
 )15انت اب ير واقعي پژوهش به افراد فاقد هويت واقعي و فرد يا افراديکه هيچ نقشاي در پاژوهش
ندارند و حذف مؤلف حقيقي (فرد يا افرادي که نقش به سزايي در جنبههاي علمي پژوهش داشتهاند)
از فهرست نوي ندگان.
 در تمامي کارهاي نوشتاري مشارکتي ،بايد نام کليه ک اني که در انجام پژوهش ،جمعآوري دادههاو نظير آن مشارکت علمي داشتهاند به عنوان مؤلف کر شود .در صورت عدم رضايت آناان ،ياک ياا
چند مؤلف مجاز به استفاده از دادههاي آنها نميباشند.
 )16عدم رعايت ترتيب درج اسامي براسااس ساهم هار ياک از نوي اندگان در نگاارش پاژوهش و
مشارکت خالقانهي آنها.
 )17سوء استفاده از منابع مالي تخصيص داده شده جهت انجام پژوهش.
 )18کتمان نتايج خاصي از تحقيق در ازاي دريافت وجوهي از متوليان تحقيق يا تهياه گازارشهااي
چندگانه که موجب مخدوش شدن نتايج تحقيق و سردرگمي خوانندگان شود.
 )19عدم اظهار اطالعات مربوط به بودجه ،افراد و يا مؤس ات حمايت کننده و مرتبط با پژوهش و با
اظهارات يرواقعي در اين ارتباط.
 )20عدم اعالن نام مرکزي که پژوهش در آنجا انجام شده.
 )21تهيه و ارسال مقاله با کر نام همکاران و بدون اطالع قبلي آنها از محتواي مقاله و محل ارسال آن
ج -عدم رعایت حقوق آزمودنیها

 )22عدم معرفي مناسب پژوهشگر به آزمودنيها و ارائهي اطالعات نادرست دربارهي خود به آنها.
 )23عدم روشنگري آ ازين در خصوص پژوهش (نوع پرسشهاي پژوهش ،درجاهي ح اسايت ايان
پرسشها و تأثيرهاي احتمالي پژوهش بر آنها) به آزمودنيها.
 )24اجبار آزمودنيها جهت مشارکت در پژوهش.
 )25عدم رعايت حريم خصوصي آزمودنيها.
 )26استفاده و کاربرد اطالعات مربوط به آزمودنيها در شرايط خارج از هدفهاي پژوهشي و يا براي
مقاصد شخصي.
 )27عدم رعايت رازداري و ناشناخته ماندن آزمودنيها در پژوهش (افشاي هويت).
 )28افشاي عناوين و نتايج فعاليتهاي پژوهشي که جنبه محرمانه دارند.
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 )29انتشار اسرار و اطالعات اشخاص يا نهادها ،بدون اطالع و مجوز صاحبان حق.
 )30عدم رعايت سالمت ،ايمني ،ضوابط و استانداردهاي الزم جهت حفاظت و آسايش آزمودنيهااي
(ان ان ،حيوان ،گياه ،اشياء ،اسناد و مدارک ،آثار باستاني و محلي) در حين پژوهش به بهانه پيشارفت
علم و منافع جامعه.
د -جعل دادهها

 )31ساخت ،ثبت و انتشار دادهها يا نتايج يک پژوهش يا محصول علماي باه صاورتي کاه تماام ياا
بخشي از دادهها يا نتايج مذکور اصال" وجود نداشته يا ير واقعي باشد ،مانند:
 ارائه نتيجههاي ساختگي به عنوان نتيجههاي آزمايش يا خروجي دستگاههاي اندازه گيري
يا نرم افزار.
 جابهجا کردن نتيجههاي يک بررسي با نتيجههاي بررسي ديگر.
 ساختن دادههاي ير واقعي و يا دادن گزارش ير واقعي يا ثبت ير واقعاي از آنچاه روي
نداده است.
 ارائه اطالعات ساختگي که در واقع هيچ اقدامي براي گردآوري آنها نشده است.
 داده سازي و استفاده از دادههاي مشابه جوامع تحقيقاتي ديگر
 تحريف دادهها
 )32دستکاري ياحذف عمديکامل يا بخشي از دادههاا ،مراحال ،روشهاا ،تجهيازات و ماواد ماورد
استفاده در مطالعه و پژوهش به صورتي که با داده يا يافتههاي واقعي متفاوت باشد .مانند:
 ارائهي مراحل آزمايشگاهي يا فرآيندهاي ير واقعي تحليل ،براي رسيدن باه نتيجاههاايي
که در مقاله داده شده است.
 دستکاري نتيجههايبه دست آمده از شبيهسازي يا آزمايشهاي تجربي
 حذف بخشي از دادهها ،نتيجههاي آزمايشگاهي ،يا بخشي از تحليلهاي نظري که ارائاهي
آنها ،نتيجههاي به دست آمده را مورد ترديد قرار ميدهد.
 استفاده از نرمافزارهاي مختلف براي ايجاد تغييرهاي ير واقعي مورد نظر در شاکلهاا ياا
نمودارها.
 دستکاري شرايط آزمايشگاه براي رسيدن به نتيجههاي دلخواه.
 خوش رنگ و آب جلوه دادن يا بزر نمايي امور کوچک با هدف پنهاان کاردن واقعياات
بزرگتر.
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 دست بردن در دادهها ،حذف ،تعديل و يا اضافه کردن به دادهها به نحوي کاه آنچاه ارائاه
ميشود کاري نو بنمايد و يا نظريهاي خاص با اينکار درست جلوه کند.
 دستکاري کردن عمدي در دستگاهها و روند تحقيق و آزماايش باه نحاوي کاه نظرياهاي
خاص درست يا لط جلوه کند.
 بيان ادعا يا پديدهاي که واقعي نباشد.
و – سرقت علمی

 )33کپي برداري کامل يا بخشي از يافتههاي پژوهشي يا محصوالت علماي بادون اساتناد و ارجااع
مناسب به صاحب اثر ،شامل:
 اقتباس نزديک افکار و الفاظ نوي ندهي ديگر
 تناظر يک به يک در بيان انديشهها و شباهتهاي ساختاري در نوشتار
 انت اب ايدهها ،نظريات ،فرآيندها ،نتيجهها يا کلمههااي ديگاران باه خاود ،بادون ارجااع
مناسب و يا نيت ارائه بعنوان کار خويش
 استفاده از کردن از نظريات يا کارکرد افراد ديگر و ارائه آن بعنوان کار خود بدون کر نام و
يا دادن اعتبار به آنها.
 استفاده يا تقليد از زبان ،فکر و يا نوشته نوي نده ديگر و ارائه آن بنام خويش
 استفاده از کار شخص ديگر به شکل کلمات ،فرآوردهها و يا نظريات باراي نفاع شخصاي،
بدون ارجاع به کار اوليه.
 ترجمهي کل يا بخشي از آثار ديگران بدون ک ب اجازه از مبادي يربط ،و معرفي آن باه
عنوان يک پژوهش اصيل علمي
 برداشتن اصل يک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل ديگر مانند ترجمه يک مقاله  ISIو
چا آن در مجالت علمي داخلي.
 ارايه مقاله چا شده ديگران در سمينارهاي داخل يا خارج کشور
 استفاده کامل يا بخشي از مقاالت ،پايان نامه و کتب چا شده ديگاران بادون ارجااع باه
نوي ندگان مقاله ،پايان نامه ،کتب يا اثر
 کپي برداري ير قانوني از نتايج پايان نامه ديگران
 عدم رعايت کليهي موازين اخالقي مرتبط با منابع و آثار چاپي در هنگام استفاده از منابع و
آثار الکترونيکي.
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 عدم رعايت ارجاعدهي طبق سنتهاي اي پي اي يا شايکاگو و سااير نظامهاا ارجااع دهاي
مرسوم.
 کپي برداري يا ترجمه م تقيم ا لب ،شامل استفاده يک پاراگراف يا بيشتر ،از منباع اصالي
به شکل "کلمه به کلمه" يا "جمله به جمله" (بدون پاورقي) ميباشد.
 کپي برداري ير قانوني از نتايج مقاالت :استفاده از اصل جمله و آوردن آن در مقاله ديگار،
بدون ارجاع به متن اصالي و اجاازهي کتباي از مالاک معناوي آن در صاورت اساتفاده از
شکلها ،نمودارها ،جداول ،منحني ،عکس ،روشهاي انجام يک فرآيند ،پرسشنامهي تدون
شده و هرچيز ديگري که م تقيما" توسط مؤلف حاصل نشده باشد.
 کپي نمودن جمالت "کلمه به کلمه" يا مونتاژ نمودن پاراگرافها "جمله به جمله" از منابع
گوناگون علير م اشاره به مأخذ آنها در انتهاي هر جمله يا پاراگراف
تبصره :بيان م تقيم از منبع ديگر با کر مرجع صرفا" داخل گيومه بالمانع است.
 کپيبرداري از ساختار يا الگوريتم نوشتاري ديگران ،به عبارت ديگر ،دنباال کاردن الگاوي
چهارچوب نوشتاري ديگران به همان فرم
توضیح :منظور از ساختار يا الگوريتم نوشتار ،متادلوژي پاژوهش در فرمات تئاوري ياا روش انجاام
آزمايش تحقيقاتي است .به عبارت ديگر زمااني مايتاوان از روش تحقياق تئاوري ياا آزمايشاگاهي
ديگران استفاده نمود که به روشني بيان شود که روش برگرفته از کدام منبع يا مرجع است.
ز -اجارهی علمی

 )34منظور اين است که پژوهشگري به جاي آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد ،افرادي را براي اين
منظور به کار گيرد و خودش در فعاليت پژوهشي چندان تالش نکند ،سپس ،بعاد از تحويال کاار ،باا
دخل و تصرف اندکي در پژوهش صورت گرفته ،آن را به نام خود منتشر نمايد.
ح – عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده

 )35چا مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصيلي) بطوري که استاد(ان) راهنماا و ياا همکااران
فعاليت علمي از مفاد آن مطلع نباشند.
 )36نپذيرفتن م ئوليت محتواي مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله) ،توسط نوي ندگان آن.
 )37عدم پذيرش م ئوليت گروه پژوهشي و صحت کل پژوهش توسط نوي ندهي م ئول.
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 )38عدم سپاسگزاري از افراد حقيقي و حقوقي مشارکت کننده در پژوهش ،در بخش سپاسگزاري که
نوي نده يا نوي ندگان براساس م تندات ،ملزم به کر نام آنها بوده اند.
 )39انت اب ير واقعي پژوهش به مؤس هاي که نقشاي در اصال پاژوهش مربوطاه ياا در فعاليات
حرفهاي فرد نوي نده نداشته است.
 )40عدم رعايت ترتيب درج اسامي در مقاالت م تخرج از پاياننامه بهترتيب ،اسم دانشجو ،استاد(ان)
راهنما و استاد (ان) مشاور.
 )41عدم پاسخگويي استاد راهنما ن بت به محتواي پايان نامه (درستي/نادرستي) به عناوان شاخص
م ئول.
 )42اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقاي اعتبار مقاله بدون اطالع آنها.
 )43دادن اطالعات پايان نامه دانشجوي در حال دفاع يا فارغ التحصيل توسط استاد (ان) راهنماا ياا
مشاور ،به ديگران و چا آن در قالب مقاله حتي در صورت کر نام دانشاجو ياا انتشاار آن بصاورت
پايان نامه افراد ديگر.
 )44مصادره يا سوء استفاده از ايدهها يا اطالعات يک اثر تحت داوري توسط سردبيران و داوران اين
آثار که براي مجالت ،کنفرانسها و  ....ارسال شده است.
 )45انتشار نتايج طرحهاي پژوهشي ،پاياننامهها و رسالهها توسط دانشجويان و اعضاي هيأت علماي
در قالب کتاب ،مقاله و  ...بدون هماهنگي و اخذ مجوز از معاونت پژوهشي دانشگاه به عناوان مالاک
حقوق مادي و معنوي اين دست پژوهشها.
 )46چا مقاالت يا استفاده از پايان نامه دانشجويي توسط استاد راهنماا ياا مشااور بادون درج ناام
دانشجو و يا همکار پايان نامه و رساله.
 )47استفادههاي يرقانوني از مواد ،محتواها ،نشانهاي تجاري ،رموز تجاري يا اموال فکاري تحات
پوشش قانون کپي رايت.
 )48استفاده از نام ،عنوان و آرم موس ات و سازمانها بر روي کتاب ،مقاله و  ....بدون ک ب مجوز.
 )49ترجمه متون علمي و ادبي بدون اخذ از نوي نده اصلي اثر
ط – انتشار مجدد

 )50چا مجدد يک کتاب ،مقاله و اثرات ادبي و علمي يا بخاشهاايي از آنهاا کاه قابال" در ياک
نشريهي چاپي يا الکترونيکي به چا رسيده باشد.

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

441

 چنان چه نوي ندهي مقالهاي که در يک نشريه در دست بررسي براي انتشار است ،تصاميم
بگيرد ،به هر دليلي ،آن مقاله را براي نشريهي ديگري ارسال نمايد ،بايد ابتدا انصراف خاود
را از انتشار مقاله ،به صورت کتبي به نشريهي اول اعالم نمايد .اين کار ،حداکثر تا پايش از
اعالم پذيرش مقاله براي انتشار در نشريهي اول امکان پذير است.
 چنان چه نتايج يک پژوهش به صورت خالصه در مجموعه مقاالت يک کنفارانس علماي باه
چا رسيده باشد ،ارسال آن ،جهت بررسي و چا به صورت کامل در يک نشريه ،بالمانع است.
ی – همپوشانی انتشارات

 )51پژوهشگر ،دادههاي مقالهي پيشين خود را با اندکي تغيير در متن ،در مقالهاي با عنوان جديد باه
چا رساند.
 )52چا کامل مقاله يا مقاله با شباهت باال در يک مجله ديگر.
 دارنده ايده علمي ميتواند مقالهاي که در يک زبان چا شده را در يک زبان ديگر نياز باه
چا برساند مشروط بر آنکه به مقاله اول ارجاع بدهد.
 تکرار ق متهايي از بخش ماواد و روشهاا در مقااالت بعادي هماان نوي انده(گان) ،در
صورت ضرورت ،بالمانع است ،اما در هر حال کر مرجع الزم ميباشد.
ک– خرید و فروش آثار پژوهشی

 )53خريد و فروش آثار پژوهشي (مقاالت ،پايان نامه و  )...به نحوي که خريدار ،تحقيق را به نام خود
بعنوان پژوهشگر يا پديدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.
 )54ضبط ،خريد ،فروش و سوء استفاده از سخنرانيهاي افراد بدون اجازه.
ل – جعل هویت

 )55ارائه اشتباه هويت خود يا هويت افراد ديگر در بافت علمي  /دانشگاهي
 )56انتشار آثاري با اسامي جعلي يا با اسامي افراد ديگر بدون اجازه آنها
 )57جعل امضا و تهيه گواهي پذيرش جعلي جهت اخذ امتيازات مربوطه
تصویب
مصاديق تخلفات پژوهشي در  57بند ،در تاريخ  93/12/23به تأييد وزير علاوم ،تحقيقاات و فنااوري
رسيد و از تاريخ ابالغ ،قابل رسيدگي در آييننامههاي تخلفات پژوهشي ميباشد.

آییننامههای اداره کل خدمات
پژوهشی و انتشارات
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آییننامه و مقررات پذیرش و نشر کتاب در مؤسسه انتشارات
دانشگاه تهران
مقدمه

به منظور بهبود چگونگي روند چا و نشر کتابهاي درساي دانشاگاهي و سااير انتشاارات دانشاگاه
تهران ،در اجراي هرچه بهتر ماده اول اساسنامه مؤس ه انتشارات دانشگاه  ،آيين نامه پذيرش و نشار
کتاب به شرح زير تدوين و در شوراي انتشارات دانشگاه به تصويب رسيد.
ماده 1ـ مؤس ه هر نوع اثر علمي ،تحقيقي را در زمينه فرهناگ و معاارف ،خاواه از طارف اعضااي
هيئت علمي دانشگاه تهران يا دانشگاهها و حوزههاي علميه و مراکز و مؤس اات علماي و پژوهشاي
ديگر ،خواه از طرف ساير دانشمندان و محققان با رعايت مفاد اين آييننامه براي چا و نشر ميپذيرد.
ماده 2ـ منظور از اثر عبارت از هرگونه تأليف ،تصنيف ،ترجماه ،تنظايم ،تحشايه ،تصاحيح متاون و
همچنين هر گونه پژوهشي است که قابل چا و نشر ميباشد.
تبصره  :1صاحب اثر ،شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ه تند که اثر را به يکاي از شاکلهااي
ماده  2به مؤس ه ارائه ميکنند.
تبصره  :2حقوق صاحب اثر ،مبلغي است که در ازاء انجام خدمات موضوع مااده  2طباق قارارداد از
طرف مؤس ه به صاحب اثر پرداخت ميشود.
تبصره  :3مؤس ه انتشارات دانشگاه تهران ،در اين آييننامه "مؤس ه" ناميده ميشود.
تبصره  :4انتشارات دانشگاه  ،عبارت از کليه آثاري است که از طرف مؤس ه به شکلهااي مختلاف
منتشر ميشود .روي جلد کتابها ،نشانه دانشگاه تهران ،شماره ترتيب و عبارت "انتشاارات دانشاگاه
تهران" بايد چا شود.
تبصره  :5کتابهاي درسي ،کتابهايي ه تند که در رشتههاي مختلف دانشگاه تدريس ميشاود و
کتابهاي کمک درسي ،کتابهايي ه تند که دانشجويان را در رشتههاي مختلاف تحصايلي يااري
ميدهند.
تبصره  :6قرارداد ،سندي است که براي چا اثر بين مؤس ه و صاحب اثر تنظيم و مبادله ميشود و
اصول کلي آن به تصويب شوراي انتشارات خواهد رسيد.
ماده 3ـ صاحبان آثاري که مايل به چا آثار خود در انتشارات دانشگاه تهران ميباشند ،بايد ن اخه
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اصلي خواناي آثار خود را که حاوي پيش گفتار ،فهرست مطالب ،مناابع و مآخاذ و بااالخره واژه ناماه
ميباشد در اختيار مؤس ه قرار دهند.
تبصره  :1در مورد کتابهاي ترجمهاي ،ارسال اصل کتاب به زبان اصالي ،هماراه باا ماتن ترجماه
ضروري است.
ماده 4ـ تمام آثاري که براي چا و يا تجديد چا به مؤس ه تحويل ميشاود ،ابتادا در شاوراهاي
تخصصي انتشارات مطرح و سپس براي بررسي به داورهاي منتخب ارجاع ميگاردد .در نهايات نظار
داوران (حداقل  2نفر) براي تصميم گيري نهايي در شوراهاي تخصصي انتشارات بررسي ميشود.
تبصره  :1مؤس ه بايد حداکثر طي  3ماه از تاريخ ت ليم هر اثر ،نتيجاه بررساي و نظار شاوراهااي
تخصصي انتشارات را به اطالع صاحب اثر برساند.
تبصره  :2مؤس ه مجاز است ،هر نوع اصالح انشايي ،اماليي و عبارتي را طبق رسمالخط مؤس ه و
با اطالع صاحب اثر ،در "اثر" به عمل آورد.
تبصره  :3اخذ تصميم درباره طرز چا  ،نوع حروف ،نوع تصاوير ،قطر کتاب ،جلد و شمارگان کتااب
با مؤس ه است.
تبصره  :4در مورد کتابهاي ترجمه اي که  7تا 10سال قبل از درخواست تجدياد چاا  ،درگذشاته
توسط مؤس ه به چا رسيده است ،براي تجديد چا  ،بايد با تجدياد نظار و ترجماه ،آخارين چاا
کتاب به زبان اصلي همراه باشد.
ماده  -5صاحب اثر بايد تا زمان اعالم نتيجه قبول يا رد اثر براي چا در مؤس اه ،اثار خاود را باه
ناشر ديگري ارائه ندهد و اين تعهد را همراه امضاي تعهدنامه اعالم مينمايد.
تبصره ا پس از قبول اثر براي چا و نشر در مؤس ه ،قرارداد جداگاناه اي باياد باين صااحب اثار و
رئيس مؤس ه تنظيم شود.
ماده  - 6مؤس ه ميتواند از طريق مشارکت با صاحبان اثر يا مؤس ات و ناشران داخلي و يا خارجي
و بر اساس قراردادي که با آن ها منعقاد خواهاد کارد ،اثاري را منتشار نماياد .در روي جلاد کتااب،
مشخصات انتشارات دانشگاه تهران ونيز در پشت يا روي جلد کلمه با همکاري  ...بايد قيد شود.
ماده  -7تمام انتشارات مؤس ه در چاپخانه دانشگاه به چاا مايرساد و حقاوق آن باراي مؤس اه
محفوظ است ،وظيفه مؤس ه استفاده بهينه از درآمد اختصاصي خود در جهت تجهيز روزآماد صانعت
چا و نشر ميباشد .به نحوي که بتواند با پيشرفتهترين چاپخانههاي کشور رقابت کند.
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ماده  -8زمان واگذاري حقوق مادي صاحب اثر به مؤس ه در هر چا حداکثر پنج سال است و پس
از آن صاحب اثر در صورت عدم تمايل ميتواند کتاب خود را به ناشر ديگري واگذار کند.
ماده  -9بهاي فروش کتابهاي چا شده با حفظ حق تعيين شمارگان (تيراژ) به مؤس ه به شاکل
زير محاسبه ميشود:
هزينههاي کل توليد کتاب (قبل از منظور کردن حق الزحماه صااحب اثار) محاسابه و در عادد 2/2
ضرب ميشود ،سپس حاصل آن بر تعداد کتابهاي چا شده (شمارگان) تق يم ميشود و قيمت هر
ن خه کتاب به دست ميآيد.
ماده  -10حقوق صاحب اثر به شرح زير محاسبه و در قرارداد کر ميشود:
مربيان از قرار  8درصد بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب.
استادياران از قرار 10درصد بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب.
دانشياران از قرار 12درصد بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب.
استادان از قرار 14درصد بهاي پشت جلد ضربدر شمارگان کتاب.
تبصره  :1درصدهاي مبناء قيد شده در ماده  10آييننامه با توجه باه وضاعيت فاروش هار کتااب و
جهات اقتصادي با نظر رئيس مؤس ه تا 2درصد قابل افزايش است.
تبصره  :2هر اثر چاپي در دانشگاه تهران نيم درصد و هر اثر برگزيده دانشگاه تهران ا وزارت ارشااد
نيم درصد به حق الزحمه مبنا اضافه ميشود .مشروط به آن که در مجموع از20درصد تجاوز نکند.
تبصره  :3حقوق صاحبان اثري که ير دانشگاهي ه تند ،در صورتي که مدرک دکتاري ياا معاادل
داشته باشند به تشخيص رئيس مؤس ه بر مبناي استاديار و براي مدرک پاايينتار بار مبنااي مرباي
محاسبه ميشود.
تبصره  -4خريد اثر براي چا با شمارگان معيني در هر چا بر مبنااي مصاوبات هيئات امنااء باه
ن بت شمارگان و کيفيت اثر ،حداکثر تا 15درصد قيمت پشت جلد در مواردي که به مصالحت باشاد
توسط مؤس ه ،در قالب قرارداد انجام ميگيرد.
تبصره  :5عالوه بر دستمزد فوق از چا هر کتاب تعداد  10ن خه در هر چا به صاحب يا صاحبان
اثر اهداء ميگردد.
ماده  -11براي قدرداني از اعضاي هيئت علمي و ساير افراد اهل قلم که به نحوي در ارزيابي کتاب
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ارجاعي به مؤس ه براي چا و يا ارزيابي کتابهاي برگزيده سال فعاليت دارند ،مؤس ه ميتواناد از
محل عوايد اختصاصي ،حق حضور در جل ه متناسب با فعاليتهاي انجام شاده و مرتباه دانشاگاهي
آنان پرداخت نمايد.
ماده  -12جل ات شوراهاي انتشارات دانشگاه ،ماهانه يک بار در مؤس ه تشکيل ميشاود .رساميت
جل ه با حضور اکثريت ن بي (نصف به عالوه يک) انجام ميگيرد و در صورت لزوم رأي گياري باه
همين شکل انجام شود .
تبصره  :يبت ير موجه هر يک از اعضاي شورا بيش از سه مرتبه در سال ،به معناي اساتعفا تلقاي
ميشود و مراتب توسط دبير شورا به رياست دانشگاه اطالع داده ميشود تا جايگزيني مناسب صورت گيرد.
ماده  -13مؤس ه ميتواند کتابهايي را که قبال چا شده و مورد استقبال اهل مطالعه قرار گرفتاه
است با رعايت مفاد اين آييننامه در سل له انتشارات دانشگاه منتشر نمايد.
ماده  -14مؤس ه در موارد مقتضي و موافقت صاحب اثر ميتواند دستمزد متعلقه يا بخشاي از آن را
به صورت عين کتاب چا شده و با  20درصد تخفيف از قيمت پشت جلد در اختيار صاحب اثر قرار دهد.
اهداء ،فروش و مبادله کتاب

ماده  -15مؤس ه ميتواند در موارد زير انتشارات خود را اهداء نمايد.
الف ا کتابخانه مقام رهبري  2ن خه.
ب ا کتابخانههاي نهاد رياست جمهوري و مجلس شوراي اسالمي هرکدام يک ن خه.
ج ا کتابخانه ملي از هر کتاب  3ن خه.
د ا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،وزارت علاوم ،تحقيقاات و فنااوري ،وزارت آماوزش و پارورش،
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از هر کتاب  3ن خه.
ه ا کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران از هر کتاب  3ن خه.
و ا کتابخانههاي دانشکدهها و مؤس ات تابع دانشگاه تهران از کتابهاي درسي مربوط به رشتههاي
هر دانشکده يا مؤس ه از هر کتاب  5ن خه.
زا به دانشگاهها و مؤس ات فرهنگي سراسر کشور از چا اول هر کتاب يک ن خه در هر مورد.
حا به دانشگاهها و مؤس ات فرهنگي خارج از کشور يک ن خه از هر عنوان کتاب ب ته به ضرورت.
طا به ساير وزارتخانههاي مرتبط با موضوع کتاب چا شده در صورت لزوم يک ن خه.
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يا مراکز فرهنگي و دانشمندان و محققان خاارجي کاه در رشاتههااي فرهناگ و تمادن اساالمي،
اسالمشناسي و ايران شناسي کار ميکنند و تحقيقات آنان در اين زمينهها داراي اهميت اسات ب اته
به مورد از هر کتاب يک تا پنج ن خه.
ماده  -16مؤس ه مي تواند براي معرفي و تبليغ ،انتشاارات خاود را از هار کتااب باه صادا و سايما،
روزنامه و مطبوعات و ساير رسانههاي گروهي در حد ضرورت اهداء و مبادله نمايد.
ماده  -17مؤس ه مجاز است در فروش انتشارات خود تخفيفهاي به شرح زير در نظر بگيرد.
الفا به هر يک از اعضاي علمي شا ل و بازنش ته دانشگاه تهران در هار ساال از کتاب چاا اول
همان سال يا سالهاي قبل از هر عنوان کتاب يک ن خه با  20درصد تخفيف.
با به دانشجويان دانشگاه تهران در مورد کتب درسي تخصصي مرباوط باه رشاته خاود  30درصاد
تخفيف به صورت گروهي و با معرفي دانشکده يربط طبق لي ت کالس.
جا به دانشجوياني که داراي کارت بينالمللي دانشجو ميباشند  10درصد تخفيف داده ميشود.
دا مؤس ه مجاز است در قالب انعقاد قرارداد فروش کتاب براي کتابفروشان و کتابخانههاي عمومي و
کتاب فروشيهاي نهادها و دانشگاهها نيز ب ته به ميزان خريد تخفيفهايي به شرح زير در نظر گيرد.
از پانصد هزار ريال تا دو ميليون ريال  10درصد
از دو ميليون ريال تا سه ميليون ريال  15درصد
از سه ميليون ريال به باال  20درصد
به مراکز پخش که خريد کلي دارند (بنا به تشخيص مديريت) تا  25درصد
هزينه ب ته بندي به عهده مؤس ه ميباشد ولي هزينه حمل و نقل به عهده خريدار است.
ها مؤس ه مجاز است کتابهاي انتشارات دانشگاه تهران را که بيش از  10سال از تاريخ چا آنهاا
گذشته باشد (موجودي انبار) به هر کس که مايل باشد با  40درصد تخفياف قيمات پشات جلاد باه
فروش برساند.
ماده  -18مؤس ه مجاز است انتشارات خود را با انتشارات ناشران داخلي و خارجي مبادله نمايد و در
قالب تفاهم نامه طرفين کتاب و نشريات علمي را بين همديگر رد و بدل نمايند.
ماده  -19اين آيين نامه در  19ماده و  18تبصره در جل اه ماورخ  1377/10/27شاوراي انتشاارات
دانشگاه تهران و يکصد و چهل و يکمين جل ه شوراي انتشارات مورخ  1378/2/22به تصويب رسيد
و از تاريخ تصويب جايگزين آييننامهها و مقررات قبلي نشر و پذيرش کتاب ميشود.
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ضوابط انتخاب کتاب برتر
عمدهترين ضوابط براي شرکت در م ابقه به شرح زير است:
1ا صاحب اثر عضو هيئت علمي فعلي يا گذشته يکي از دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور باشد.
2ا زمان انتشار کتاب در نوبت اول چا مربوط به سال تحصيلي قبل از سال برگزاري انتخاب کتاب
باشد.
3ا صاحب اثر يا ناشر کتاب سه ن خه از کتاب را در زمان انتشار آگهي به نشاني انتشاارات دانشاگاه
تهران براي شرکت در م ابقه ارسال کند.
4ا کتابهاي برگزيده در گروههاي تخصصي زير ه تند:
 -1-4گروه علوم ان اني شامل رشتههاي الهيات و معارف اسالمي ،ادبيات و علوم ان اني ،زبانهااي
خارجي ،حقوق و علوم سياسي.
 -2-4گروه علوم پزشاکي و دامپزشاکي شاامل رشاتههااي پزشاکي ،داروساازي ،دنادان پزشاکي،
دامپزشکي.
 -3-4گروه علوم فني و مهندسي شامل رشتههاي عمران ،برق و کامپيوتر ،مکانياک ،معادن ،ماواد،
مهندسي شيمي.
 -4-4گروه علوم کشاورزي شامل رشتههاي کشاورزي و منابع طبيعي و محيط زي ت.
 -5-4گروه علوم پايه شامل رشتههاي رياضي ،آمار ،فيزيک ،نجوم ،ژئوفيزيک ،شيمي ،زمين شناسي
و زي ت شناسي.
 -6-4گروه هنر و معماري شامل رشتههاي معماري ،هنرهاي تج مي ،شهرسازي ،تئاتر و موسيقي.
 -7-4علوم اجتماعي و رفتاري شامل رشتههاي علوم اجتماعي ،روان شناسي ،علوم تربيتي ،اقتصااد،
علوم اداري و مديريت ،تربيت بدني ،کتابداري ،جغرافيا.
5ا انتخاب بيش از يک کتاب در هر گروه علمي بالمانع است .البته در هر رشته حداکثر ياک کتااب
برگزيده ميشود.
6ا کتابهاي انتخاب شده بايد حداقل  85درصد امتياز منظور شده را ک ب کرده باشند .در ير ايان
صورت کتابي انتخاب نخواهد شد .همچنين در رشتههاي مختلاف از کتاابهااي برج اته ديگار در
صورت تصويب شوراي انتشارات دانشگاه تهران قدرداني خواهد شد.
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ضوابط تألیف کتاب
مصوبه جل ه مورخ  90/04/29شوراي سياستگذاري انتشارات
تعریف تألیف

تأليف اثري است که در آن مؤلف يا مؤلفان ،يافتهها و يا نظرهاي خود و اشخاص صاحب نظار را باه
منظور ارتقاي دانش موجود پردازش و به صورت مجموعهاي تخصصي در قالاب ياک کتااب مطارح
ميکند.
ویژگیهای مؤلف (مؤلفان)

 -1سابقه تدريس يا تحقيق در رشته تخصصي کتاب (حداقل  5سال).
 -2دارا بودن مقاالت چا شاده مارتبط باا موضاوع کتااب (حاداقل  5مقالاه در مجاالت علماي و
پژوهشي).
 -3مرتبط بودن موضوع کتاب با رشته تخصصي مؤلف.
استانداردهای تألیف عبارتند از:

 -1مشخص بودن هدف کتاب.
 -2استفاده از منابع معتبر.
 -3طرح و پردازش يافتهها و نظرهاي خو د و ديگران.
 -4هماهنگي و تناسب مطالب با يکديگر و با هدف کتاب.
 -5به روز بودن منابع و مأخذ (ح ب مورد).
 -6جامعيت و کفايت مباحث در موضوع مورد بحث.
 -7نظم منطقي در توالي فصول کتاب.
 -8م تند و م تدل بودن مطالب کتاب
 -9سازگاري با اصول نوشتاري و موازين علمي و ادبي زبان مربوط.
نشانگرهای تألیف عبارتند از:

 -1بيان هدف کتاب در پيشگفتار و رعايت آن در متن.
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 -2اشاره (ارجاع درون متني) به يافتهها و نظريههاي مؤلف و ديگاران در ارتبااط باا موضاوع کتااب
(ارجاع به مهمترين يافتهها و منابع مرتبط با موضوع کتاب :کر منابع و مآخذ ،نزديک بودن منابع باه
تاريخ انتشار کتاب (ترجيحا  5سال اخير) و توجيه ارائه منابعي که از نظر تاريخي ،براي موضوع ماورد
نظر الزم به ارائه باشد).
 -3برخورداري از نظم منطقي در ترتيب فصول و مطالب ارائه شده با توجه به هدف و عنوان کتاب.
 -4تهيه فهرست موضوعي(نمايه موضوعي ،واژگان اصلي ،نامهاا ،مکاانهاا و مفااهيم و )...باا کار
شماره صفحات در پايان کتاب.
 -5ارائه فهرست منابع استفاده شده در متن در پايان کتاب.
 -6کتاب شناسي
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ضوابط ترجمه کتاب
(مصوبه جلسه مورخ  90/04/29شورای سیاستگذاری انتشارات )

تعریف ترجمه

ترجمه اثري است که صاحب اثر ،مفهوم و محتواي کامل يک کتاب را از زبااني باه زباان ديگار بار
ميگرداند .ترجمه مطلوب آن است که مترجم ساختار کتاب اصلي را حفاظ و ماتن را باه دقات و باا
استفاده از معادلهاي مناسب و رايج و با رعايت يکنواختي در سراسر کتاب به طور سودمند باه زباان
فارسي (زبان مقصد) آنچنان برگرداند که براي خواننده فارسي زبان (زبان مقصد) قابل فهم باشد.
ویژگیهای کتاب مطلوب برای ترجمه

 -1کتاب مورد ترجمه از زبان ديگر ترجمه نشده باشاد و باه زباان اصالي باشاد (در يار اينصاورت
تشخيص آن بر عهده شوراي تخصصي است).
 -2ناشر اصلي کتاب معتبر باشد.
 -3مؤلف کتاب اصلي شناخته شده و پژوهشگر برج ته در موضوع کتاب باشد.
 -4در مورد کتابهاي درسي ،کتاب به عنوان کتاب درسي دانشگاههاي معتبر جهان باشد.
 -5از انتشار آخرين چا کتاب بيش از پنج سال نگذشته باشد (مگر دربااره کتاابهااي مرجاع کاه
تشخيص آن بر عهده شوراي تخصصي است).
 -6گروه مخاطبان کتاب مشخص باشد و تا حد ممکن در رشته مربوطه بخش گ ترده اي را پوشش دهد.
ویژگیهای مترجم

 -1مترجم به زبان اصلي کتاب ت لط داشته باشد.
 -2موضوع کتاب در رابطه با رشته تخصصي مترجم باشد يا مترجم موضوع کتاب را تدريس کرده باشد.
 -3با واژگان تخصصي معادل و رايج در زبان فارسي آشنا باشد.
 -4به مهارتهاي نوشتاري زبان فارسي ت لط داشته باشد.
 -5حداقل دو مقاله به زبان اصلي يا تخصصي داشته باشد.
 -6مترجم حداقل دو مقاله به زبان فارسي به چا رسانده باشد.
استانداردهای ترجمه عبارتند از:

 -1حفظ ساختار کتاب؛ "حفظ فصل بندي ،بخش بندي ،پاراگراف بندي ،نوع و اندازه حاروف کتااب
"(مگر در موارد خاص که تشخيص آن به عهده شوراي تخصصي خواهد بود).
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 -2حفظ امانتداري کتاب اصلي؛ "حفظ مفهوم کتاب بدون هيچ گونه حشو و زوائد" .
 -3دقت در ترجمه؛ "حذف هيچ يک از کلمات اصلي ،عبارات ،جملهها و پاراگرافها مجااز ني ات".
ترجمه حواشي و ضمايم کتاب (پانويس ،کتابنامه ،فهرست اعالم) نيز ضروري است.
 -4استفاده از معادلهاي مناسب و رايج براي واژههاي بيگانه و نقل معادل خارجي آنها در پانوشت.
 -5به کار بردن واژگان انتخاب شده براي کلمات به طور يک ان در تمام متن.
 -6حفظ سودمندي اثر با توجه به هدف کتاب اصلي باراي خوانناده باا اضاافه کاردن توضايحات و
پاورقي و يادداشتها در پايان کتاب ( در صورت نياز).
 -7ارائه فهرست اصطالحات به صورت خارجي /فارسي (فارسي /خارجي)؛ هرگاه در برابار اصاطالح
خارجي بيش از يک معادل فارسي متداول است ،مترجم معادل منتخب خود را اول و بقيه را در اداماه
(پرانتز) مينوي د.
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شیوهنامه حق امتیاز دانشگاه تهران از دستاورد/یافته دانشبنیان اعضای هیئت علمی
مقدمه

مديريت بر اختراعات و هرگونه دارايي فکري دانشگاه که با استفاده هوشمند و ماؤثر از بودجاههااي
تحقيقاتي شکل گرفته اند ،وظيفه اي است حاکميتي که الزم است معاونات پژوهشاي دانشاگاه ايان
وظيفه را با قدرت برعهده بگيرد.
به منظور رفع هرگونه موانع يا ايجاد م ير بهينه براي کارآفرينان محتارم دانشاگاهي عرضاه کنناده
محصوالت فناورانه ،به گونه اي که اطمينان و اعتماد حاصل شود ،همه ،از دستاوردها و نوآوريهااي
عرضه شده به بازار ،سود خواهند برد ،اين شيوه نامه توسط معاونت محترم پژوهشي دانشگاه درتاريخ
 92/5/28به هيأت محترم رئي ه دانشگاه پيشنهاد و به شرح زير به تصاويب رسايد .ايان شايوهناماه
توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران الزماالجرا ميباشد.
تعاریف

 -1 - 1مخترع :فردي است که اختراعي را براي اولين بار بوجود ميآورد.
 -1 - 2اختراع :نتيجه فکر فرد يا افراد است که براي اولين بار فرآيند ياا فارآوردهاي خااص را اراياه
ميکند و مشکلي را دريک حرفه ،فن ،فناوري ،صنعت و مانند آنها حل مينمايد.
 -1 - 3مرکز مالکيت فکري ،تجاريسازي و شرکتهاي فناور :کاه از ايان پاس باه اختصاار مرکاز
مالکيت فکري ناميده ميشود ،مرکزي اسات تاابع اداره کال خادمات پژوهشاي و انتشاارات
دانشگاه تهران که ميکوشد ضمن ت هيل ثبت مالکيت فکري يافتههاي پژوهشي محققاين،
به منظور تجاري سازي يافتههاي علمي و پژوهشي ،ب ترسازي نمايد.
 -1 - 4اعضاي هيئت علمي صاحب دستاورد  /يافته :کليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران که از
اين پس به اختصار «عضو هيئت علمي» خوانده ميشود.
 -1 - 5گواهي ثبت اختراع :سندي است که اداره مالکيات صانعتي باراي حمايات از اختاراع صاادر
ميکند و دارنده آن ميتواند از حقوق انحصاري بهرهمند شود.
 -1 - 6دستاورد دانش بنيان :يافته يا محصولي است که حاصل فعاليتهاي علمي و پژوهشاي عضاو
هيئت علمي ميباشد که از اين پس «دستاورد» خوانده ميشود.
 -1 - 7واگذاري امتياز بهرهبرداري از دارايي فکاري :قاراردادي اسات باين مالاک داراياي فکاري و
متقاضي بهرهبرداري از آن دارايي که بهموجب آن قرارداد ،متقاضي در قبال پرداخات مبلغاي
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(به صورت درصدي از فروش يا درآمد خالص حاصل از فروش محصول و ياا مبلغاي ثابات)،
مجوز بهرهبرداري از دارايي فکري را بدست ميآورد.
 -1 - 8حقامتياز :عبارت است از هرگونه درآمد حاصل از تجاريسازي ابداعات و دساتاوردهايي کاه
دانشگاه به لحاظ زيرسااخت ،برناد و محيطاي کاه ايجااد کارده اسات ،ساهم عماده اي در
شکلگيري آن داشته است ،که به طور منصفانه مابين دانشگاه و مبدع ت هيم ميشود.
 -1 - 9آزمايشگاه تحقيقااتي کاه توساط آوردههااي عضاو هيئات علماي تجهياز شاده :عباارت از
آزمايشگاهي است که کليه تجهيزات ح اس و ابزار دقيق آن از محل طرحهاي کاربردي ياا
گرنت استاد تأمين و تجهيز شده باشد.
اهداف

-1 - 10
-1 - 11
-1 - 12
-1 - 13
-1 - 14
-1 - 15
-1 - 16

ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در واگاذاري مجاوز بهاره بارداري از دارايايهااي فکاري
دانشگاه
ارتقاء نقش کليدي دانشگاه در رشد کمي و کيفي شرکتهاي دانش بنيان
افزايش نوآوريها (مجوز بهره برداري اعطا شده) ن بت به اختراعات ثبت شده
دستيابي به سهم منصافانه دانشاگاه و مختارعين از محال بازگشات فزايناده سارمايه در
برنامههاي مشترک با صنعت و تحقيقات فناورانه.
کاهش ري ک و ت هيل فرايند تجاريسازي اختراعات
رصد و شناسايي تحقيقات برخوردار از چشمانداز برج ته نوآورانه.
ارتقاء رتبه کارآفريني فناورانه دانشگاه تهران در سطح بينالملل

ماده  -3کمیته تعیین و تأیید حق امتیاز محصول

به منظور بررسي حق امتياز توليدات علمي و اختراعات اعضاي هيئت علماي و دانشاجويان و داناش
آموختگان دانشگاه ،تعيين و تأييد حق امتياز محصول متشکل از  15نفر به شرح يل ايجاد ميشود:
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه به عنوان رئيس کميته؛ رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه به عنوان نائب رئيس کميته؛ مديرکل خدمات پژوهشي و انتشارات به عنوان دبير کميته؛ مدير/کارشناس مرکز مالکيت فکري؛ هفت نفر ار رؤساي کمي يونهاي تخصصي شوراي پژوهشي دانشگاه 4 -نفر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه از رشته آگاه به فرايند تجاري سازي؛
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ماده -4وظایف کمیته تعیین و تأیید حق امتیاز محصول

 تعيين حق امتياز دانشگاه از دستاوردها  /يافتههاي دانش بنيان اعضاي هيئت علمي دانشگاه،؛ تعيين شاخصهاي ارزشگذاري فناوري و صالحيت شرکتهاي ارزشگذار؛ تعيين مصاديق و مشخصه دستاوردها و ايدههايي که مشمول اعطاي پوشش حمايتي جهت توسعهمحصول و تجاريسازي ميشوند؛
 سنجش اعتبار و اصالت حقوق مالکيت فکري اعم از اختراع ،دانش فني ،اسارار تجااري ،همچناينمرجع رسيدگي به هرگونه اختالفات در خصوص داراييهاي فکري دانشگاه.
ماده  -5شرایط اجرایی تعیین حق امتیاز محصول

حقوق عضو (اعضاي) هيئت علمي و دانشگاه از حقال هم متعلق به دانشگاه ،به ميزان مشارکت هار
دو طرف در به ثمر رسيدن طرح بر اساس شرايط زير تعيين ميشود.
از کل مبلغ فروش ،به ميزان  3تا  7درصد حاصل از فروش دستاورد/يافته به قرار يل مابين دانشگاه
و عضو (اعضاي) هيئت علمي تق يم ميشود .مرجع تصميمگيري در خصوص تعيين درصد مذکور بر
عهده کميته تعيين حق امتياز محصول ميباشد .نحوه تق يمبندي قدرال اهم عضاو هيئات علماي و
دانشگاه ،با توجه به بندهاي  5-2 ،5-1و  5-3ميباشد.
 -5-1در صورتي که يافته  /دستاورد پژوهشي و فنااوري باا حمايات دانشاگاه (م اتخرج از طارح
کاربردي ،گرنت ،طرح پژوهشي ،پايان نامه و پروژه دانشجويي با استفاده از کارگاه و آزمايشاگاههااي
دانشگاه) اجرا شده و به نتيجه برسد ،حق امتياز محقق به ميزان  40درصد و حق امتيااز دانشاگاه 60
درصد ( 20درصد سهم دانشگاه و  40درصد ساهم پارديس  /دانشاکده م اتقل  /مرکاز و مؤس اه
پژوهشي يربط) ميباشد.
 -5-2در صورتي که طرح با سرمايه فارد باه نتيجاه رسايده باشاد و باراي تکميال آن نياازي باه
سرمايهگذاري مجدد باشد و يا در آزمايشگاه تحقيقاتي که توسط آوردههاي عضو هيئت علمي تجهيز
و مديريت ميشود انجام گيرد ،حق امتياز محقق  70درصد و حق امتياز دانشگاه  30درصد (10درصد
سهم دانشگاه و  20درصد سهم پارديس  /دانشاکده م اتقل  /مرکاز و مؤس اه پژوهشاي ياربط)
ميباشد.
 -5-3درصورتي که يافته  /دستاورد با حمايت دانشگاه و سرمايه فرد به نتيجاه رسايده باشاد ،حاق
امتياز محقق  50درصد و حق امتياز دانشگاه  50درصد ( 15درصد سهم دانشاگاه و  35درصاد ساهم
پرديس/دانشکده م تقل/مرکز و مؤس ه پژوهشي يربط) ميباشد.
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 -5-4کليه فرايند تجاريسازي پس از طي شدن مراحال حاق امتيااز ،در پاارک علام و فنااوري و
مطابق آييننامه تجاريسازي پارک صورت خواهد گرفت.
تبصره  :1حق امتياز عضو (اعضاي) هيئت علماي از فاروش داناش فناي  /ثبات اختاراع داخلاي ياا
بينالمللي مطابق بندهاي  5-1و  5-2و  5-3ميباشد.
تبصره  :2احکام اعضاي کميته توسط معاون پژوهش و فناوري دانشگاه صادر ميگردد.
تبصره  :3متقاضي نميتواند کاري را که با سرمايه گذاري سازمان ديگري باه نتيجاه رسايده اسات،
بدون ک ب مجوز رسمي آن سازمان ،براي ثبت اختراع يا به مرحله توليد رساندن آن به دانشگاه ارايه
کند .ارائه دهنده اين گونه دستاوردها ،عالوه بر پيگيري حقوقي سازمان مذکور از سوي دانشاگاه نياز
متخلف مح وب شده و ميباي ت کليه خ ارات مالي و معنوي اين اقدام را به دانشگاه بپردازند.
تبصره  :4در خصوص ساير مواردي که در اين شيوه نامه کر نگرديده ،مطابق قانون ثبت اختراعاات،
طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب مجلس شوراي اساالمي اياران در  7آباان  1386و قاانون
حمايت از حقوق مؤلفين و مصنفين و هنرمندان مصوب  1348و قانون ترجمه و تکثير کتب ،نشريات
و آثار صوتي مصوب 1352رفتار خواهد شد.
تبصره  :5امتياز گرنت به ک ي تعلق ميگردد که مراحل شيوهنامه را طي نمايد.
اين شيوهنامه در  4ماده و  5تبصره در تاريخ  92/05/28به تصاويب هيئات رئي اه دانشاگاه تهاران
رسيد.
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قرارداد تعیین حق امتیاز دستاورد /یافته دانشبنیان
اين قرارداد ما بين ادارهکل خدمات پژوهشاي و انتشاارات باه نماينادگي آقااي دکتار .......................
به نشاني تهران ،خيابان کارگر شمالي ،خيابان فرشي مقدم ،ادارهکل خدمات پژوهشي و انتشارات کاه
از اين پس دانشگاه ناميده ميشود از ياک طارف و صااحب دساتاورد  /يافتاه داناشبنياان ،جنااب
آقاي/خانم دکتر  ،………..عضو هيئت علمي دانشکده باه نشااني  ،...............تلفان 0912000000
آدرس الکترونيکي  dni@ut.ac.irکه پس از اين عضو هیئت علمی ناميده مايشاود ،باه منظاور
ت هيم حق امتياز دانشگاه از دستاورد عضو هيئت علمي که توسط کمیته تعیین حق امتیاز عضو
هیئت علمی از دستاورد /یافتههای دانش بنیان ،بر اساس مااده  3شايوه ناماه حاق امتيااز
دانشگاه تهران از دستاوردهاي دانش بنيان ،مصوب هياأت رئي اه دانشاگاه تهاران ماورخ 92/5/28
تعيين ميشود ،به شرح زير منعقد ميگردد.
ماده  -1موضوع قرارداد

عبارت از ت هيم حق امتياز دستاورد با عناوان« :تولید دانش فنـی » و عواياد حاصال از فاروش
محصول  /دانش فني ،بين دانشگاه و عضو هيئت علمي ميباشد.
ماده  -2نحوه تسهیم درآمد حاصل از فروش بین دانشگاه و عضو هیئت علمی
بر اساس جل ه  .....کمیته تعیین حق امتیاز عضو هیئت علمی از دستاورد /یافتههـای دانـش

بنیان ،به تاريخ  90/00/00ميزان سود  /سهم دانشاگاه حاصال از فاروش محصاول  /داناش فناي
دستاورد  /يافته موضوع ماده  1به قرار يل خواهد بود:
الف) عضو هيئت علمي متعهد است از کل مبلغ فروش محصول دانشبنيان ،به ميازان  5درصاد باه
عنوان عايدي دانشگاه ،در وجه ح اب شماره  18712067به نام معاونات پژوهشاي دانشاگاه تهاران
پرداخت نمايند .درصد فوق بر اساس يکي از بندهاي  4-2 ،4-1و  4-3شيوهنامه حق امتياز دانشگاه،
توزيع ميگردد.
ب) عضو هيئت علمي متعهد ميشود از کل مبلغ فروش دانش فني ،به ميزان ( 30ساي) درصاد باه
عنوان عايدي دانشگاه ،در وجه ح اب شماره  18712067به نام معاونت پژوهشاي دانشاگاه تهاران
پرداخت نمايند.
تبصره :اظهارات عضو هيئت علمي مالک صحت مبالغ واريزي خواهد بود.
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ماده  -3نظارت:

نظارت بر اجراي تعهداتي که عضو هيئت علمي بر طبق اين قارارداد تقبال نماوده اسات باه عهاده
دانشگاه است.
ماده  -4فسخ قرارداد:

چنانچه عضو هيئت علمي در انجام تعهداتي که مطابق با اين قرارداد ملزم به رعايت آن است تخطي
نمايد ،دانشگاه ابتدا ن بت به صدور اخطار کتبي اقدام و در صورت عادم رعايات حقاوق دانشاگاه در
مهلت تعيين شده ،دستور پيگيري از طريق مراجع يربط در دانشگاه و اقدام الزم برابر مقررات صاادر
مينمايد.
ماده  -5حل اختالف:

مرجع حل هرگونه اختالف بين دانشگاه و عضو هيئت علمي ،کميته تعيين حق امتياز دانشگاه است.
ماده  -6تعداد مواد ،تبصره و نسخ قرارداد:

اين قرارداد در  6ماده ،دو بند ،يک تبصره و در سه ن خه که حکم واحاد دارناد ،تنظايم و در تااريخ
 90/00/00به امضاي طرفين قرارداد رسيد.
دکتر

دکتر

دانشگاه

عضو هیئت علمی

.................................

.................................
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فرم اطالعات اولیه یافته /دستاورد
 نام و نام خانوادگی:
 نام یافته /دستاورد:
 آیا یافته /دستاورد ثبت اختراع  /پتنت بینالمللی دارد؟

بلي 

خير 

 یافته /دستاورد در چه سطحی از فناوری قرار دارد؟
 مطالعاتی :محصول هنوز نيازمند تحقيقات و مطالعات جهت تکميل و بهينهسازي ميباشد .

 نمونه اولیه :محصول نيازمند تحقيقات ني ت ،نمونهاي از آن ساخته شده است و ميتواناد جهات

سنجش بازار قرار دارد
 نمونه نیمهصنعتی :محصول سنجش بازار شده و تأييديههاي از باازار در ايان زميناه وجاود دارد.


 نمونهصنعتی :محصول آماده توليد در سطح نيمه انبوه و يا انبوه ميباشد.





کشفیات ،نظریههای علمی ،روشهای ریاضی و آثار هنری
طرحها ،قواعد ،فعالیتهای ذهنی و اجتماعی
منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها
آیا شرکت (دانشگاهی/خصوصی/دانشبنیان) ثبت یا تأسیس نمودهاید؟
بلي 






خير 

 آیا تاکنون مذاکره یا قرارداد ی در ارتبـاط بـا تحقیـق و توسـعه یـا تجـاریسـازی دسـتاورد
داشتهاید؟

بلي 

خير 

 یافته /دستاورد تاکنون چه هزینهای را در بر داشته است؟…………………ريال
بودجه شخصي 
 یافته /دستاورد شما مستخرج از چیست ؟ طرح پژوهشي دانشگاه 
(درصد)........... :
پاياننامه ( چند پاياننامه ) ......... :گرنت ( درصد )........... :طاارح کاااربردي ( درصااد
مالکيت سرمايهگذار)........... :
 يافته /دستاورد جنابعالي در چه مکاني توليد گرديده است ؟ کارگاه /آزمايشگاه دانشگاه 
کارگاه /آزمايشگاه تجهيز شده توسط استاد 
کارگاه /آزمايشگاه بيرون از دانشگاه 
ساير ( ساير کر نماييد).......... :
اين ق مت توسط کارشناس کميته حق امتياز تکميل ميشود
امتياز:
تاريخ تصويب در کميته حق امتياز:
شماره و تاريخ قرارداد حق امتياز:

تاريخ ارجاع پرونده به پارک علم و فناوري:

سایر آییننامهها و
دستورالعملها
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آییننامه تشکیل و وظایف کمیسیون راهبردی برنامهریزی و سیاستگذاری پژوهش
و فناوری دانشگاه تهران
مقدمه:

بي ترديد دستيابي به نقطه مطلوب و تحقق اهداف برنامه توسعه دانشاگاه مناوط اسات باه مطالعاه،
بررسي و تحليل خبرگاني م اائل ،مامورياتهاا و در نتيجاه عماق بخشاي باه ساطح برناماههاا و
سياست هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه .از اين رو ايجاد ساز و کااري کاه برخاوردار از
توان فکري و تجربي اعضاء محترم هيئت علمي واجد اثربخشاي بنياادين اسات ،اقادامي اسات کاه
ميتواند نقش حلقه واسطه ميان شوراي پژوهش و فنااوري دانشاگاه و معاونات پاژوهش و فنااوري
دانشگاه ،کمي يونهاي تخصصي هفتگانه و معاونت پژوهشي واحدها را ايفا نماياد .بارهمين اسااس
کمي يون راهبردي برنامهريزي و سياستگذاري پژوهشي تشکيل خواهد شاد کاه اهاداف ،وظاايف و
ساختار آن مطابق اين آيين نامه خواهد بود .باه منظاور جلاب مشاارکت کلياه واحادهاي دانشاگاه و
بهرهگيري از نقطه نظرات اعضاي کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي هفات گاناه ،ح اب
مورد ابتدا موضوع در کميته پژوهشي کمي يونهاي مذکور مطرح و سپس صورتجل ه کميته مرباوط
به منظور بررسي و تصويب در اختيار کمي ايون راهباردي برناماهريازي و سياساتگذاري پاژوهش و
فناوري دانشگاه قرار ميگيرد.
ماده  -1اهداف:

.1
.2
.3
.4
.5

تالش براي تحقق و پيادهسازي طرح جامع پژوهش و فناوري دانشگاه و نظارت بار ح ان
اجراي آن
برنامهريزي و سياستگذاري راهبردي در جهت افزايش ظرفيت پژوهش ،فناوري و نوآوري
افزايش تعامالت اثربخش دانشگاه و جامعه
چابکسازي فرايند تصميمسازي در حاوزه پاژوهش و بهارهگياري از ظرفيات کارشناساي
کمي يونهاي هفت گانه
ايفاي نقش اتاق فکر و دستيار اجرايي براي معاون پژوهشي دانشگاه

ماده  -2ساختار و وظایف کمیسیون:
 -1-2جایگاه کمیسیون:

کمي يون راهبردي برنامهريزي و سياستگذاري پژوهش و فناوري در راساتاي وظاايف تعياين شاده،
آييننامهها و دستورالعمل هاي پژوهشي را مورد بررسي و اظهار نظر قرار داده و در صورت تاييد براي
تصويب نهايي به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه ارسال مينمايد.
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 -2-2وظایف دبیر کمیسیون:

 .1تنظيم و تدوين دستور کار جل ات ،برگزاري جل ات کمي يون ،ثبت و ضبط مصوبات کمي ايون
و ابالغ به مراجع مربوط
 .2تهيه و تدوين گزارشهاي ادواري براي ارسال به کمي يون و مراجع يصالح
 -3-2ترکیب کمیسیون:

 .1معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس کمي يون)
 .2مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه (نائب رئيس و دبير کمي يون)
 .3مديرکل پژوهشهاي کاربردي دانشگاه
 .4مديرکل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه (ح ب مورد)
 .5رئيس کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه (ح ب مورد)
 .6م ئولين کميتههاي پژوهشي کمي يونهاي تخصصي دانشگاه
تبصره  :1جل ات کمي يون هر دو هفته يک بار تشکيل ميشود.
تبصره  :2معاون برنامهريزي و سياساتگذاري پژوهشاي اداره کال برناماهريازي و نظاارت پژوهشاي
دانشگاه دبير اجرايي کمي يون ميباشد.
 -4-2وظایف:

.1

.2
.3

.4
.5
.6

هم انديشي ،هم افزايي ،برنامهريزي و تالش براي تحقق دانشگاه کارآفرين و پيادهسازي ماوثر
و بهينه طرح جامع پژوهش و فناوري دانشاگاه و نظاارت بار ح ان انجاام و باازنگري آن در
بازههاي زماني الزم
تالش براي تحقق اهداف برنامه سوم دانشگاه
تدوين پيش نويس برنامههاي راهبردي ،سياستهاي کالن و راهکارهااي اجراياي پاژوهش و
فناوري دانشگاه در چارچوب اهداف و رسالت دانشگاه در کوتاه ،ميان و بلناد مادت باه منظاور
ارائه به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
برنامه ريزي و سياستگذاري در راستاي افازايش تعامال ماؤثر و کارآماد دانشاگاه باا جامعاه و
دانشگاههاي برتر کشور در حوزه پژوهشهاي کاربردي و نشر و ترويج دانش و فناوري
برنامهريزي و سياستگذاري در راستاي ارتقاي پژوهشهاي بنيادي
هم فکري و ارائه مشاوره کارشناسي در مأموريتهاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

464

.7
.8
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.10
.11
.12
.13
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ارائه پيشنهاد به شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه
تالش براي افزايش بهرهوري و اثر بخشي ضوابط ،آييننامهها و ساختار دانشگاه از طريق ارائه
طرحها و مدلهاي بديع سازماني
بررسي و اعالم نظر در خصوص موارد ارجاعي از سوي شوراي پژوهشي يا معاونت پاژوهش و
فناوري دانشگاه
تعيين سياستهاي کالن پژوهشي در راستاي حل معضالت کشور با اتکاا باه توانمناديهااي
دانشگاه
رصد و شناسايي نوآوريها و فناوريهاي نوظهور و آينده نگاري جهت سياستگذاري پاژوهش
و فناوري
نظارت بر ح ن اجراي برنامهها و سياستهاي پژوهش و فناوري در دانشگاه
بررسي و تاييد آييننامهها ،دستورالعملها و مصوبات پژوهشي دانشگاه

اين آيين نامه مشتمل بر دو ماده و دو تبصره توسط اداره کل برنامهريزي و نظارت پژوهشاي تادوين
شد و در تاريخ  1395/04/26در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تصويب رسيد.
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آییننامه هستههای پژوهشی دانشجویی
مقدمه:

در راستاي ايجاد تمهيدات الزم براي رشد و هدايت دانشجويان در حاوزه تخصصاي و فاراهم آوردن
زمينه مشارکت دانشجويان جوان و خالق در عرصه پژوهش و نيز به منظاور گ اترش فعالياتهااي
گروهي ،آييننامه ه تههاي پژوهشي دانشجويي به شرح زير تدوين ميگردد.
ماده  -1اهداف:

 -1-1ايجاد زمينه مناسب براي رشد و تجلي استعدادهااي علماي دانشاجويان و گ اترش فرهناگ
پژ وهش و تهيه ب تر مناساب باراي انجاام تحقيقاات گروهاي ساازمان يافتاه و هادف دار کاه باه
تخصصهاي مختلف نياز دارد.
 -2-1ترويج فرهنگ سازي و تقويت پژوهش و فناوري و انجام پژوهشهاي برنامه محور در جهات
افزايش توان و اعتالي جايگاه علمي دانشگاه تهران و دستيابي روز افزون به يافتههاي علمي نوين و
ارتقاي سهم دانشگاه در گ ترش مرزهاي دانش با استفاده از توان پژوهشي دانشجويان
 -3-1حمايت از طرحهاي علمي پژوهشي و فناوري و اختراعات دانشجويان در جهت حل معضاالت
کشور و تجاري سازي
 -4-1زمينه سازي رشد و شناسايي دانشجويان نخبه دورههاي تحصيالت تکميلي
 -5-1ب تر سازي براي ايجاد موس ات و شارکتهااي داناش بنياان توساط دانشاجويان و جاذب
اعتبارات پژوهشي خارج از دانشگاه
 -6-1ايجاد ارتباط منطقي بين اساتيد و دانشجويان دورههاي تحصيالت تکميلي و نهادها به منظاور
همکاري در اجراي طرحهاي پژوهشي
ماده  -2تعریف هسته پژوهشی دانشجویی:

ه ته پژوهشي دانشجويي ،تيمي پژوهشي است که به منظور تمرکز و تقويت فعاليتهااي پژوهشاي
دانشجويان پس از تصويب در شوراي پژوهشي گروه /دانشکده واب ته تحت نظارت معاون پژوهشاي
واحد يربط فعاليت مينمايد .که از اين پس ه ته خوانده ميشود.
ماده -3ارکان هسته:

 -1-3استاد راهنمای هسته :يکي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران که باا تصاويب شاوراي
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پژوهشي دانشکده /گروه و با حکم معاون پژوهشي پرديس/دانشکده م تقل/واحد پژوهشاي م اتقل
منصوب ميشود.
 -2-3دبیر هسته :يکي از دانشجويان دورههااي تحصايالت تکميلاي عضاو ه اته کاه مشامول
دريافت ت هيالت از بنياد ملي نخبگان ميباشد و با معرفي استاد راهنماي ه ته انتخاب ميشود.
 -3-3پژوهشگران هسته :دانشجويان دورههاي تحصيالت تکميلي (مقطع دکتاري و کارشناساي
ارشد) که توان انجام طرح پژوهشي تحت نظارت استاد راهنما را دارند.
ماده  -4وظایف:
 -1-4وظایف استاد راهنمای هسته:

-

-

اداره و هدايت امور ه ته و نظارت بر کيفيت و ح ن اجراي طرحها
کمک به تاامين مناابع ماالي طارحهااي پژوهشاي از بنيااد ملاي نخبگاان و سااير مناابع
(دستگاههاي اجراياي و هاداياي اشاخاص حقيقاي و حقاوقي و درآمادهاي ناشاي از عقاد
قراردادهاي پژوهشي)
تالش جهت جذب طرحهاي پژوهشي کاربردي دستگاههاي اجرايي بر اساس مصوبه بنياد نخبگان
ارائه گزارش عملکرد ساالنه ه ته به شوراي پژوهشي واحد يربط

 -2-4وظایف دبیر هسته:

-

کمک به استاد راهنماي ه ته در اجراي تصميمات شوراي پژوهشي واحد يربط
انجام مکاتبات ،برنامهريزي و هماهنگي در تشکيل جل ات حداقل يک بار در ماه
ارسال دعوت نامه و تهيه صورت جل ات ه ته
انجام ساير امور محوله

ماده  -5شرایط پژوهشگر عضو هسته:

 -1-5تعداد پژوهشگران حداقل سه نفر و حداکثر شش نفر ميباشد ( با احت اب دبير)
 -2-5پذيرش و عضويت در ه ته با درخواست دانشجو (فقط دانشجوي دانشگاه تهران) و تاييد دبير
ه ته انجام ميشود.
 -3-5دانشجوياني که در ه ته فعاليت دارند ،در صورت فارغ التحصيل شدن ميتوانند تا پايان طرح
به همکاري خود با ه ته ادامه دهند.
 -4-5پژوهشگران پ ا دکتري نيز ميتوانند به عضويت ه ته در آيند.
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ماده  -6شرایط ارائه طرح پژوهشی:

 -1-6موضوع طرح پژوهشي ميباي ت از اولويتهاي پژوهشي و مورد نياز کشور در زميناه توساعه
فناوريها و مرتبط با رشته تحصيلي مربوط باشد و به تاييد استاد راهنما برسد.
 -2-6هر ه ته هم زمان فقط يک طرح ميتواند ارائه دهد.
 -3-6سقف مدت زمان انجام طرح پژوهشي دانشجويي حداکثر دو سال ميباشد.
 -4-6هر عضو هيئت علمي هم زمان ميتواند حداکثر دو ه ته دانشجويي را راهنمايي نمايد.
ماده  -7نحوه تامین و هزینه کرد اعتبارهسته:

 -1-7حمايت مالي از دانشجوي دبير ه ته تحت عنوان جايزه تحصيلي بنياد ملي نخبگان م تقيما"
در اختيارآن دانشجو قرار ميگيرد.
 -2-7منبع تامين اعتبار طرح ،بنياد ملي نخبگان و يا سازمانهاي ديگر خارج از دانشگاه ميباشد که
در اختيار استاد راهنماي ه ته قرار ميگيرد.
 -3-7حق الزحمه کل دانشجويان پژوهشگر ه ته  80درصد و حق الزحمه اساتاد راهنماا  5درصاد
اعتبار طرح ميباشد.
 -4-7ساير هزينهها اعم از خريد تجهيزات و خدمات آزمايشگاهي ،هزينه خريد اقالم مصارفي و هزيناه
انجام م افرت بمنظور تعامالت علمي و پژوهشي مختص طرح ،جمعا  15درصد اعتبار طرح ميباشد.
 -5-7در صورت عدم هزينه کرد براي موارد اشاره شده در بند  ،4-7پانزده ( )15درصد اعتبار درنظار
گرفته شده براي اينگونه موارد با نظارت استاد راهنما توزيع خواهد شد.
 -6-7کليه هزينهها و حق الزحمههاي طرح به درخواست استاد راهنماي ه ته انجام ميپذيرد.
ماده  -8تصویب آییننامه:

اين آييننامه با  8ماده در تاريخ  1395/03/22در کمي يون راهباردي برناماهريازي و سياساتگذاري
پژوهش و فناوري دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت و از همان تاريخ الزم االجرا ميباشد.
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آییننامه تشکیل و وظایف کمیته وگروههای مجازی
گسترش و ترویج ( )Extensionعلم و فناوری دانشگاه تهران
مقدمه:

عدم تبديل بهينه علم به ثروت و به صحنه عمل نيامدن علوم و فناوريهاي توليادي در دانشاگاههاا
يکي از داليل عدم توسعه يافتگي جوامع است .در ب ياري از کشورها براي توسعه و پيشرفت مبتناي
بر علم ،سامانهاي کارامد به نام گ ترش و ترويج ( )extensionعلوم و فنون در جامعه باا همکااري
دانشگاهها طراحي و عملياتي شده است .هدف اساسي اين سامانه ،انتقال دانش و فنااوري مبتناي بار
پژوهشهاي م تند دانشگاهي به فعاليتهاي مختلف جامعه اعم از کشااورزي و دامپزشاکي ،مناابع
طبيعي و محيط زي ت ،صنايع خرد ،تجارت و اقتصاد ،سالمت و حتي علوم اجتماعي است تا بار ايان
مبنا ،نيازها و مشکالت متقاضيان برطرف شود ،سطح زنادگي در جامعاه ارتقاا ياباد و ارزش افازوده
پژوهش در سايه تبديل کارامد علم به ثروت ايجاد شود .کميته گ ترش و ترويج علام و فنااوري باه
عنوان يکي از کميتههاي تخصصي نظام عرضه و تقاضاي دانشگاه است که به منظور سياساتگذاري
وبرنامهريزي براي گ ترش وترويج علم وفناوري در دانشگاه تهران راهاندازي شده اسات .آياينناماه
حاضر ،نحوه تشکيل و وظايف اين کميته را تبيين مينمايد.
ماده  -1تعاریف:

نظام عرضه و تقاضای علم و فناوری :نظام عرضه و تقاضا براي ايجااد ارتبااط معنايدار و پيوناد
دانشگاه و جامعه در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تشکيل شده است.
سامانه گسترش و ترویج علم و فناوری :سامانهاي کارآمد باراي انتقاال داناش و فنااوريهااي
توليدي در دانشگاه به جامعه و تعامل سازنده ميان آنها
کمیته گسترش و ترویج علم و فناوری :کميتهاي است که وظيفاه سياساتگذاري و برناماهريازي
براي گ ترش و ترويج علم و فناوري را در دانشگاه بر عهده دارد.
گروه های مجازی گسترش و ترویج علم و فناوری :گروه هااي مجاازي متشاکل از چناد عضاو
هيئت علمي است که در حول يک برنامه جامع نيازمحور اقدام به فعاليت در زمينه گ ترش و تارويج
علم و فناوري ميکنند.
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ماده  -2اهداف:

اهداف تشکيل کميته گ ترش و ترويج علم و فناوري به شرح يل ميباشد:
 .1به اشتراک گذاشتن دانش و فناوري با جامعه در جهت حال مشاکالت و م اائل جامعاه باا ارائاه
راهحلهاي کالسيک يا نوآورانه (کارآفريني)
 .2ايجاد تعامل سازنده ميان دانشگاه و جامعه ،يادگيري متقابل و کمک به شکل گيري ديادگاههاا و
بينشهاي جديد در دانشگاه و جامعه
 .3شناخت نيازها و مشکالت جامعه و انتقال آن به دانشگاه (نيازسنجي) در جهت ارائه راه حالهااي
نوين و تدوين پژوهشهاي تقاضا محور و انتقال تجربيات و دانش بومي-سنتي جامعاه باه دانشاگاه
جهت بهرهبرداري از آنها و تبديل به دانش و فناوري مدرن
 .4فعالسازي ظرفيت عظيم اعضاي هيئت علمي براي گ ترش و ترويج کاربردهاي علام و فنااوري
در جامعه
 .5تشکيل گروههاي مجازي گ ترش و ترويج علم و فناوري
 .6کمک به راهاندازي رشتههاي تخصصي گ ترش و ترويج علم و فناوري
ماده  -3ساختار و وظایف کمیته گسترش و ترویج علم و فناوری دانشگاه:

 -1-3کميته گ ترش و ترويج علم و فناوري در حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشاگاه تشاکيل
ميشود.
 -2-3اعضای کمیته گسترش و ترویج علم و فناوری دانشگاه

 .1مدير کل برنامهريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه (رئيس کميته)
 .2رئيس دبيرخانه نظام عرضه و تقاضا (نايب رئيس کميته)
 .3دبير کميته (م ئول اجرايي و اداري)
 .4م ئولين گ ترش و ترويج علم و فناوري واحدهاي دانشگاه (از هريک از کمي يونهاي تخصصي
مرتبط دانشگاه يک نفر)
تبصره  :1اعضاي اين کميته با حکم معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه به مدت دو سال به عضويت
اين کميته منصوب ميشوند.

470

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 -3-3دبیر کمیته گسترش و ترویج علم و فناوری دانشگاه

دبير کميته از بين اعضاي هيئت علمي مجرب به پيشنهاد مديرکل برنامهريازي و نظاارت پژوهشاي
دانشگاه و با حکم معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه به مدت دو سال منصوب ميشود.
 -4-3مسئولین گسترش و ترویج علم و فناوری واحدها

براي اجراي اهداف کميته در پرديسها/دانشاکدههاا /مؤس اات /مراکاز مختلاف دانشاگاه ،معااون
پژوهشي /علمي هر واحد به عنوان م ئول گ ترش و ترويج علام فنااوري آن واحاد انجاام وظيفاه
خواهد کرد.
تبصره  :2معاون پژوهشي /علمي پرديس /دانشکده /مؤس ه /مرکز ميتواند يکي از اعضااي هيئات
علمي مجرب و توانمند را به عنوان نماينده خود و م ئول گ ترش و ترويج علم و فنااوري آن واحاد
انتخاب و به مدت دو سال منصوب نمايد.
 -5-3وظایف کمیته گسترش و ترویج علم و فناوری دانشگاه

 .1تدوين سياستها ،خط و مشيها و راهبردهاي کلي گ ترش و ترويج علام و فنااوري در دانشاگاه
تهران
 .2شناسايي محيط و چالشها ،فرصتها و روندهاي اضطراري در رابطه با گ ترش و تارويج علام و
فناوري و هدفگذاري و برنامهريزي الزم
 .3بررسي و تصويب گروههاي مجازي گ ترش و ترويج علم و فناوري دانشگاه و برنامههاي آنها
 .4هدايت و نظارت بر عملکرد م ئولين گ ترش و ترويج علم و فناوري در پرديسها /دانشاکدههاا/
مؤس ات /مراکز
 .5همکاري با سازمانهاي درگير در گ ترش و ترويج علم و فناوري
 -1-5-3وظایف و اختیـارات مسـئول گسـترش و تـرویج علـم و فنـاوری پـردیسهـا/
دانشکدهها /مؤسسات/مراکز

 .1تدوين سياستها و برنامههاي بخشي و تصويب اوليه در شوراي پژوهشي هر واحد جهت ارائه باه
کميته گ ترش و ترويج علم و فناوري
 .2اجراي سياستها و برنامههاي باالدستي و انجام هماهنگيهااي درون و بارون ساازماني الزم در
اين راستا

سایر آییننامهها و دستورالعملها

471

 .3تشکيل گروه هاي مجازي گ ترش و ترويج علام و فنااوري در حاوزههااي تخصصاي مربوطاه و
بررسي و ارائه برنامه جامع گ ترش و ترويج علم و فناوري گروه هاي مجازي به شوراي پژوهشي هر
واحد براي تصويب
 .4ارزيابي فعاليتهاي انجام شده و تهيه گزارشهاي الزم براي ارسال به کميته
ماده  -4گروههای مجازی گسترش و ترویج علم و فناوری:

گروه هاي تخصصي مجازي بر اساس نياز جامعه و توسط گروه هاي آموزشي حول يک برناماه جاامع
محوري با هماهنگي با م ئول گ ترش و ترويج علم و فناوري پرديس /دانشاکده /مؤس اه /مرکاز
تعريف ميشوند .گروه مجازي پيشنهادي و برنامه محوري آن پس از بررسي و تأييد اوليه در شاوراي
پژوهشي/علمي پرديسها/دانشکده ها/مؤس ات/مراکز جهت تصويب به کميته گ ترش و ترويج علم
و فناوري دانشگاه ارسال ميشود.
 -1-4ترکیب گروههای مجازی

گروه هاي مجازي متشکل از يک م ئول و چند عضو هيئت علمي است که حول يک برناماه جاامع
محوري به فعاليت در زمينه گ ترش و ترويج علم و فناوري ميپردازند.
 -1-1-4مسئول گروههای مجازی :از بين اعضاي گروه هاي مجازي يکي از اعضاي هيئت علمي با
تجربه با حکم معاون پژوهشي/علمي آن واحد ،م ئوليت گروه مجازي را ميپذيرد.
 -2-1-4اعضای هیئت علمی گروههای مجازی:

اعضاي هيئت علمي عالقه مند مايتوانناد باا همااهنگي گاروه آموزشاي و اعاالم برناماه جاامع و
توانمندهاي خود در زمينه گ ترش و ترويج علم و فناوري به عضويت در گروههاي تخصصي مجازي
درآيند و مطابق با آيين نامه حاضر به فعاليت بپردازند .اعضاي هيئت علمي در راساتاي برناماه جاامع
پيشنهادي خود ميتوانند حداکثر ده ساعت در هفته در بيرون از دانشگاه با همااهنگي م ائول گاروه
مجازي و مدير گروه آموزشي مربوطه ،ومعاون پژوهشي پرديس/دانشکده/مؤس ه/مرکز فعاليت کنند.
 -2-4وظایف گروههای مجازی

 .1تدوين برنامه جامع محوري گ ترش و ترويج علم و فناوري گروه مجاازي باا همکااري اعضااي
هيئت علمي بر اساس نياز جامعه و ارائه آن به گروه آموزشاي و م ائول گ اترش و تارويج علام و
فناوري واحد مربوطه
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 .2اجراي برنامه جامع گروه مجازي و سياستهاي باالدستي
 .3برگزاري کالس يا کارگاههاي آموزشي ير رسمي و کارورزي براي متقاضيان
 .4کار در گروههاي کوچک با متقاضيان براي ارائه مشاوره يا کشف راه حلهاي احتمالي و نوآورانه
 .5شناسايي نيازها و چالشهاي آموزشي و پژوهشي جامعه متقاضي و انتقال آن به دانشگاه
 .6شناسايي تجربيات و دانش سنتي جامعه و ک ب ايده و انتقال آن به دانشگاه جهت مدرنسازي آن
 .7کمک به تدوين برنامههاي آموزشي يا پژوهشي و تنظيم قراردادهاي مربوطه بر اساس نياز جامعه
 .8به کارگيري و سازماندهي دانشجويان در گروههاي مجازي در راستاي برنامه جامع
 .9شناسايي و برقراري ارتباط با دستگاهها و نهادهاي پشتيباني کنناده از گ اترش و تارويج علاوم و
معرفي آنها به دانشگاه و ت هيل در ايجاد تعامل
تبصره :3دانشجويان دورههاي تحصيالت تکميلاي مايتوانناد زيار نظار اعضااي هيئات علماي در
گروههاي مجازي به فعاليت بپردازند.
ماده  -5مزایای معنوی و مادی فعالیت در کمیته و گروههای مجازی گسترش و ترویج علم
و فناوری دانشگاه:
 -1-5مدت حضور اعضاي هيئت علمي در بيرون از دانشگاه در راستاي انجام وظايف مرتبط با ايان

آييننامه در صورت تأييد م ئولين يربط جزء زمان خدمت در دانشگاه مح وب ميشود.
 -2-5اعضاي هيئت علمي که مطابق با آيين نامه حاضر به ارائه خدمات در خارج از دانشگاه مبادرت
ميورزند ،در طول يک دوره يک ساله ميتوانند تا دو امتيااز خادمات علماي -اجراياي باراي ترفياع
ساالنه استفاده نمايند.
 -3-5در صورتي که فعاليت در چهارچوب اين آيين نامه منجر به عقاد قارارداد مياان عضاو هيئات
علمي و جامعه متقاضي شود ،مبلغ قرارداد پس از ک ر سي درصد باالسري دانشگاه به عضاو هيئات
علمي پرداخت خواهد شد.
 -4-5حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه ،هار سااله عملکارد اعضااي هيئات علماي فعاال در زميناه
گ ترش و ترويج علم و فناوري را ارزيابي ميکند و حداقل دو نفر را که داراي بهترين فعاليت در اين
حوزه ه تند براي قدرداني در جشنواره پژوهش انتخاب مينمايد .انتخاب اعضااي هيئات علماي بار
اساس آييننامهاي صورت ميگيرد که متعاقبا تدوين خواهد شد.
اين آيين نامه مشتمل بر 5ماده و  3تبصره توسط دبيرخانه نظام عرضه و تقاضااي معاونات پژوهشاي
دانشگاه تدوين و در تاريخ  1392/4/8در شوراي پژوهشي دانشگاه تهران به تصويب رسيد.
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آییننامه اهداء جایزه شهید دکتر علیمحمدی دانشگاه تهران
به پژوهشگران برجسته کشور در زمینه فیزیک
مقدمه

يکي از اهداف مهم و مورد توجه در دانشگاه ،تقويت روح بررسي ،تتبع و ابتکاار در تماام زميناههااي
علمي ،فني ،فرهنگي و اسالمي از طريق تشويق محققان و پژوهشگران است .از سوي ديگر از جمله
رسالتهاي مهم دانشگاه کشاف و پارورش اساتعدادها در زميناههااي علماي و صانعتي ،حمايات و
پشتيباني از مخترعان ،مبتکران و محققان داخلي و استفاده از استعدادهاي بالقوه کشور ميباشد.
يکي از راههاي تحقق اهداف فوق برگزاري جوايز علمي و از آن جمله جايزه شهيد دکتر عليمحمدي
است .جايزه شهيد عليمحمدي ب تري است که زميناه تکاريم مقاام واالي انديشامندان و نخبگاان
عرصه علمي و فناوري در زمينه فيزيک را فراهم ميسازد.
ماده  -1نحوه انتخاب پژوهشهای برتر:

 -1-1اين جايزه متعلق به پژوهشگران و نوآوران ايراني در زمينه فيزيک ميباشد که به بهترين طرح
پژوهشي اجرا شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موس ات آموزشي و پژوهشاي و بهتارين
رساله دکتري تعلق ميگيرد.
 -2-1اين جايزه به صورت سالي يک بار و در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران اهداء ميگردد.
ماده  -2شرط انتخاب طرح پژوهشی برتر:

 -1-2طرح حداکثر تا پايان اسفند ماه سال قبل از انتخاب خاتمه يافته باشد.
 -2-2تا روز برگزاري جشنواره پژوهش ،بيش از سه سال از تاريخ اختتام طرح (باا احت ااب آخارين
مهلت تمديد) نگذشته باشد.
 -3-2دستاوردهاي علمي ارائه شده توسط پژوهشگر ميبايد منحصرأ م تخرج از طرح باشد.
 -4-2حداقل  3مقاله چا شده با نمايه معتبر بينالمللي از طرح حاصل گرديده باشد.
ماده  -3شرط انتخاب رساله دکتری برتر:

 -1-3تا پايان شهريور ماه سال انتخاب بيش از دو سال از تاريخ دفاع رساله دکتري نگذشته باشد.
 -2-3فعاليتهاي ارائه شده توسط دانشجو بايد منحصرأ م تخرج از رساله باشد.
 -3-3معدل کتبي دانشجو بايد حداقل  16باشد.

474

آییننامهها و دستورالعملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

 -4-3حداقل  3مقاله چا شده با نمايه معتبر بينالمللي يا حداقل  2مقاله چا شده با نماياه معتبار
بينالمللي و  2مقاله چا شده علمي  -پژوهشي از رساله حاصل گرديده باشد.
تبصره مادههای  2و  :3ثبت اختراع ،اکتشاف ،آثار بديع هنري ثبت شده و ارائه نظرات نوين م تخرج
از طرح پژوهشي يا رساله دکتري به شرط دارا بودن گواهينامه از مراجع معتبر بينالمللي و ياا داخلاي
ميتواند جايگزين مقاله شود.
ماده  -4معیارهای ارزیابی:

 -1-4ارزيابي دستاوردهاي طرح بر اساس جدول يل صورت ميگيرد.
 -2-4دستاوردهاي طرح و رساله بدون احت اب تعداد نوي ندگان محاسبه ميگردد.
 -3-4از بين مقاالتي که افزون بر شرط حداقل مقاالت ارائه ميگردند ،پذيرش چاا حاداکثر ياک
مقاله مورد قبول ميباشد.
ردیف

دستاوردهای پژوهشی

امتیاز

1

هر مقاله چا شده در مجلههاي معتبر بينالمللي WOS
هر مقاله چا شده در مجلههاي معتبر نمايه شده در ساير پايگااههااي اطالعااتي  ( ISIيار از
 )WOSو يا Scopus
هر مقاله چا شده در مجلههاي علمي  -پژوهشي داراي ايندکس بينالمللي ،ساير باينالملال و
يا ISC
هر مقاله چا شده در مجلههاي علمي  -پژوهشي داخلي معتبر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزشي پزشکي
هر مقاله چا شده در مجلههاي علمي ترويجي

10

2
3
4
5

7
6
5
2

تبصره :باه مقااالتي کاه باه صاورتهااي مختلاف اماا يار از مقالاه کامال ( )Paper Fullاز قبيال،Letter :
 report Case ، publication Rapid ، Communication Short note Technicalو يا هر عناوان
ديگري که مقاله را از يک مقاله کامل متمايز سازد ،منتشر شود تا 80درصد امتياز مقاله کامل تعلق ميگيرد
2
6
هر مقاله کامل چا شده در مجموعه مقالهها يا ( CDکامل) همايشهاي بينالمللي
1
هر خالصه مقاله چا شده در مجموعه يا ( CDخالصه مقالهها) همايشهاي بينالمللي
7
تبصره :امتياز خالصه مقاالت و مقاالت کامل ارائه شده در کنفرانسهاي بينالمللي که در نشريات باينالمللاي JCR
چا شده باشند ،با ضريب  1/5در نظر گرفته ميشود.
8
هر مقاله کامل چا شده در مجموعه مقالهها يا ( CDکامل) همايشهاي داخلي
9
هرخالصه مقاله چا شده در مجموعه يا ( CDخالصه مقالهها) همايشهاي داخلي
تبصره :سقف امتياز مقالههاي کامل کنفرانسهاي داخلي و بينالمللي  15امتياز ميباشد.
تبصره :سقف امتياز خالصه مقالههاي کنفرانسهاي داخلي و بينالمللي  5امتياز ميباشد.

1
0/5
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کتابهاي تاليفي چا شده توسط ساير مراکز معتبر علمي دانشگاهي
کتابهاي تاليفي چا شده توسط ساير مراکز نشر

15
10

تبصره :به کتابهاي چا مجدد با تجديدنظر حداکثر يک پنجم امتياز مربوط تعلق ميگيرد.
تبصره :امتياز کتابهاي ترجمه شده  %50امتياز کتابهاي تاليفي محاسبه خواهد شد.
تبصره :کتابهاي برگزيده سال جمهوري اسالمي ايران با ضريب  1/5محاسبه خواهد شد.
12
امتياز مربوط به کتابهاي چا شده در خارج از کشور پس از ارزيابي کميته تخصصي

20

تبصره :بررسي امتياز کتابهاي چند جلدي با توجه به تنوع در حجم و موضوع به کميتههاي تخصصي واگذار ميشود
تبصره :نحوه محاسبه امتياز مقالهها و کتابها با توجه به تعداد مولفين و بر اساس ضريب امتياازات آياينناماه ارتقااء

اعضا هيئت علمي و يا مصوبات هيئت مميزه دانشگاه تهران محاسبه خواهد شد.
13
14
15
16
17
18
19

دريافت جوايز يا نشانهاي علمي  -پژوهشي در جشنوارههاي علمي معتبر بينالمللاي و داخال کشاور
(جشنواره خوارزمي ،شيخ بهايي ،رازي و يا فارابي) پس از ارزيابي کميته تخصصي
ثبت اختراع  ،کشف ،نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر بينالمللي
ثبت اختراع ،نوآوري يا اثر بديع علمي هنري داراي گواهينامه از مراجع معتبر داخلي ماورد تايياد.
سازمانها و پايگاههاي اعالم شده توسط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع يربط بينالمللي
ارائه نظريه جديد با تاييد مراجع يربط داخلي
احراز کرسي نظريه پردازي با تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي
توليد ارقام زراعي جديد با تاييد مراجع معتبر کشور

تبصره :تشخيص مراجع يربط بينالمللي با کميته تخصمي ميباشد.

ماده  - 5کمیته تخصصی:

اعضاي کميته تخصصي به شرح يل ميباشند:
 -1رئيس شوراي پژوهشي کمي يون علوم پايه دانشگاه تهران
 -2معاون پژوهشي دانشکده فيزيک دانشگاه تهران
 -3دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشکده فيزيک به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشکده فيزيک
 -4دو نفر از صاحبنظران علم فيزيک به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه
 -5دبير کمي يون علوم پايه معاونت پژوهشي دانشگاه (بدون حق راي)
تبصره :احکام اعضاي کميته تخصصي توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر ميشود.

10
20
10
20
10
10
10
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ماده  -6کمیته عالی:

اعضاي کميته عالي به شرح يل ميباشد:
 -1معاون پژوهشي دانشگاه (م ئول کميته)
 -2مديرکل برنامهريزي و نظارت پژوهشي (دبير کميته)
 -3معاون پژوهشي دانشکده فيزيک
 -4پنج نفر از اعضاي کميته عالي به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه از افراد يل انتخاب ميشوند:
 ک اني که در زمينه علوم پايه در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران انتخاب شده اند. پژوهشگران برج ته کشور در زمينه علم فيزيک -5معاون برنامهريزي و سياستگذاري پژوهشي دانشگاه (دبير اجرايي کميته)
ماده  -7نحوه اجرا:

 -1-7فراخوان ارائه طرحهاي تحقيقاتي و رسالههاي دانشجوي دوره دکتاري در زميناه فيزياک باه
دانشگاه ها و موس ات آموزشي و تحقيقاتي در ابتداي شهريور ماه
 -2-7ارسال مدارک توسط متقاضيان تا پايان مهرماه هرسال
 -3-7تکميل و ارسال فارم و جاداول مربوطاه باه هماراه مادارک و م اتندات الزم ،باه دبيرخاناه
جشنوارههاي دانشگاه تهران توسط متقاضي
 -4-7بررسي اوليه فرمها و مدارک ارسال شده توسط دبيرخانه
 -5-7بررسي و ارزيابي طرحها و رسالهها در کميته تخصصي
 -6-7انتخاب نهايي طرحها و رسالههاي برتر ارائه شده در کميته عالي
 -7-7تقدير از طرحها و رسالههاي برتر در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
ماده  - 8نحوه تشویق مسئول اجرای طرح برتر و رساله برتر:

 -1-8اعطاي لوح تقدير در مراسم جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به م ئول اجاراي طارح برتار و
دانشجوي داراي رساله برتر
 -2-8اعطاي  3سکه بهار آزادي به م ئول اجراي طرح برتر
 -3-8اعطاي  2سکه بهار آزادي به دانشجوي داراي رساله برتر
تبصره :اعتبارات مورد نياز از محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه تهران تامين ميشود.
ماده  -9آيين آييننامه در  9ماده و  13تبصره در هيئت منتخب دانشگاه به تصويب رسيد و از تاريخ
 1390/5/17الزماالجرا ميباشد.
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آییننامه دفتر ارتقاء و گسترش مقالههای بینالمللی دانشگاه تهران
ماده  -1هدف:

در اجراي مصوبه مورخ  83/7/6هيئت رئي ه دانشگاه تهران ،به منظور ايجاد امکان ارائه مقالاههااي
علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاا درنشاريات باينالمللاي دفتار ارتقااء و گ اترش مقالاههااي
بينالمللي دانشگاه تهران زير نظر معااون پژوهشاي و فنااوري دانشاگاه تهاران در محال دانشاکده
زبانهاي خارجي ،تشکيل ميگردد
تبصره :نام التين دفتر و اصطالح کوتاه آن بدين قرار است.
)UTOPIA( Articles International Promoting for Office Tehran of University
ماده  -2ارکان دفتر:
 -1-2رئیس دفتر

 -1-1-2ويژگيهاي رئيس دفتر
رئيس دفتر بايد از شخصيتهاي علمي معتبر در مرتبه استادي يا دانشياري باشد ،به پيشنهاد دانشکده
زبانهاي
خارجي و با حکم معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه تهران منصوب ميشود.
 -2-1-2وظايف رئيس دفتر
 نظارت بر فرم ظاهري مقاله بر اساس بندهاي ماده 3 نظارت بر امر ترجمه تنظيم جل ات براي هماهنگيهاي الزم بين مترجم و مؤلف تنظيم قرارداد نظارت بر ارسال مقاله و دستور پيگيريهاي الزم -2-2مترجم

 -1-2-2ويژگيهاي مترجم
 مترجم بايد از شخصيتهاي علمي معتبر و يا دانشجويان دوره دکتري باا اشاراف کامال باه زباانانگلي ي باشد و با پيشنهاد رئيس دفتر معرفي ميگردد.
 -2-2-2وظايف مترجم
 -ترجمه مقاله در حداقل زمان ممکن
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 هماهنگيهاي الزم و پيوسته با مؤلف تحويل مقاله تايپ شده و ويراستاري شده به رئيس دفترتبصره  :1در ابتدا قراردادي بين مؤلف ،مترجم و دفتر تنظيم و به امضاء طرفين ميرسد.
تبصره  :2نام مترجم ،با توافق مؤلف ،ميتواند به عنوان نوي نده همکارمؤلف يا مؤلفان در مقاله کار
گردد که در اين صورت هزينه اي بابت ترجمه و ويرا ستاري که توسط خود مترجم انجام شده باشاد
پرداخت نخواهد شد.
 -3-2کارشناس
 -1-3-2ويژگيهاي کارشناس
 کارشناس بايد داراي مدرک کارشناسي به باال با اشراف به علم رايانه و زباان انگلي اي باشاد و ازطرف رئيس دفتر انتخاب و به حکم رئيس دانشکده منصوب ميشود.
 -2-3-2وظايف کارشناس
 پيگيري الزم در ارتباط با تحويل مقاله به مترجم ،تنظيم مکاتبات ،دريافت مقاله از مترجم و انجاامکليه وظايفي که ازطرف رئيس دفتر به نامبرده ارجاع ميگردد.
ماده  -3مشخصات مقاله:

 -1-3مقاله داراي عنوان فارسي و انگلي ي باشد.
 -2-3مقاله داراي چکيده با محتوي ني باشد.
 -3-3مقاله بايد چارچوب کلي از قبيل عنوان ،چکيده ،واژگان کليدي ،آدرس الکترونيکي نوي نده ياا
نوي ندگان ،مقدمه ،نتايج ،بحث و بروسي  -که در آن م ئله با ديدگاهي جديد يا باازنگري مجادد و
تناسب با سطح علمي بينالمللي به تفصيل بررسي شود  -نتيجه گيري کلي  -به همراه جماعبنادي
آنچه در مقاله راجع به آن بحث شده است  -منابع علمي معتبر و در حد امکان به روز ،را دارا باشد.
 -4-3مقاله بايد از نظر انشايي و امالياي و مرجاع نوي اي بادون اياراد باشاد و در مرجاع نوي اي،
استاندارد مجلهاي که بايد مقاله بدان ارسال گردد ،رعايت شود.
ماده  -4تعهدات مؤلف:

 -1-4مؤلف بايد تعهد نمايد که مقاله قبال در نشريهاي داخلي يا خارجي يا در سايتي اينترنتي منتشر
نشده باشد.
 -2-4مقاله به روز و داراي نوآوري باشد.
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تبصره :1چنانچه مقاله ترجمه شده علي ر م کوششهاي دفتر به علت عدم نوآوري ياا داليال ديگار
توسط هيچ يک از مجالت بينالمللي معتبر پذيرفته نشود ،هزينههاي انجام شده به مؤلف بازگرداناده
نخواهد شد.
تبصره  :2پس از چا مقاله ،مؤلف موظف است يک ن خه از مقاله چا شده را براي دفتر ارسال کند.
ماده  -5هزینههای ترجمه:

 -1-5هزينه ترجمه بابت هر  450کلمه (يک صفحه  )4Aمعادل دو برابر حاق التادريس بار ح اب
رتبه علمي پرداخت خواهد شد.
تبصره  :1در مورد دانشجويان دکتري ميزان پرداخت بر اساس مرتبه مربي محاسبه خواهد شد
 50 -2-5درصد هزينه ترجمه مقاله و ويراستاري از اعتباار وياژه مؤلاف (باه شارطي کاه از ساقف
 5،000،000ريال نجاوز نکند) پرداخت خواهد شد  25درصد به صورت يارانه اضاافه بار اعتباار وياژه
توسط حوزه معاونت پژوهشي پرداخت خواهد شد و 25درصد باقي مانده جزء هزيناه شخصاي مؤلاف
حواهد بود.
تبصره  :2چنانچه مؤلف تقاضاي ويراستاري مقاله توسط يک ويراستار مادري زباان را نماياد ،هزيناه
مازاد بر عهده خود اوست.
 -3-5مؤلف ملزم است 15درصد کل هزينههاي انجام شده در مراحل مختلاف را باه دفتار پرداخات
نمايد.
تبصره  :1چنانچه مقاله ارسالي از طرف اعضاي هيئت علمي ديگر دانشگاهها باشد کليه هزينههاا بار
عهده مؤلف است.
تبصره  :2در صورت عدم تحويل به موقع ترجمه توسط مترجم ،مؤلف ميتواند هزينه پرداخت شده را
از مترجم مطالبه نمايد.
اين آييننامه در  5ماده و 11تبصره در تاريخ  1386/3/21به تصويب هيئت رئي اه دانشاگاه تهاران
رسيد و از اين تاريخ الزماالجرا ميباشد.
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دستورالعمل تجهیز ،توسعه و راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی  /خرید کتب و
نشریههای مورد نیاز کتابخانهها و مراکز پژوهشی و مراکز
اطالعرسانی

دانشکدهها و مراکز و مؤس ههاي پژوهشي دانشگاه ماي توانناد حاداکثر تاا  30درصاد از اعتباارات
پژوهشي ساالنه خود را (بر مبناي اعتبار ويژه) پس از تصويب شوراي پژوهشي گروه يربط و شوراي
پژوهشي دانشکده جهت تجهيز ،توسعه و يا راه اندازي آزمايشاگاه هااي تحقيقااتي  /خرياد کتاب و
نشريههاي مورد نياز کتابخانهها و مراکز پژوهشي ،موزهها  /کارگاههاي پژوهشي و سي تمهاي مراکز
اطالع رساني،خود (گروه يربط) هزينه نمايند.
تبصره  :1اعتبار مذکور صرفا اختصاص به هزينههاي تجهيزاتي و سرمايه اي داشته و اساتفاده از آن
براي پرداخت هزينههاي پرسنلي مجاز نميباشد.
تبصره  :2دانشکدهها و مراکز بايد پيشنهادات خود را به طور مشروح و مبتناي بار ماوارد يال ارائاه
نمايند:
 -1مشخصات کلي آزمايشگاه  /کتابخانه  /موزه  /کارگاه  /مرکز اطالع رساني
 -2ضرورت و اهميت راه اندازي يا تجهيز  /کتابخانه  /موزه  /کارگاه  /مرکز اطالع رساني
 -3هدف
 -4کاربرد
 -5سابقه
 -6حوزه و سازمانهاي استفاده کننده
 - 7مراحل برنامه راه اندازي يا تکميل
 - 8مدت اجرا و برنامه زمان بندي راه اندازي يا تکميل
 -9لي ت تجهيزات و لوازم مورد نياز
 -10ميزان اعتبار
 -11مجري
اين دستورالعمل در جل ه مورخ  1381/7/20شوراي پژوهشي دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت.
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آییننامه عضویت هیئت علمی وابسته در دانشگاه تهران
در راستاي تحقق ماده دو مقررات مربوط به طرز تشکيل و اختيارات گاروههااي آموزشاي منادرج در
پيوست شماره  3ق مت اول آييننامه استخدامي هيئت علمي دانشگاهها و مؤس ات آموزش عاالي و
پژوهشي کشور مصوب  1366/2/15وزارت فرهنگ و آموزش عالي (علوم ،تحقيقاات و فنااوري) باه
منظور ارتقاء همکاريهاي علمي دانشگاه تهران با اعضاي هيئات علماي توانمناد داخال و خاارج از
کشور و همچنين گ ترش فعاليتهاي تحقيقاتي بين رشته اي در دانشگاه تهران در قالاب عضاويت
هيئت علمي وب ته اين آييننامه تدوين ميگردد .دانشکدهها و مراکز تحقيقاتي دانشگاه تهاران ماي
توانند اعضاي هيئت علمي واب ته را از ميان اعضاي هيئت علمي و محققاان داخال و خاارج کشاور
پيشنهاد نمايند.
تعریف:

اعضاي هيئت علمي واب ته که از اين پس در اين آييننامه عضو واب ته ناميده ميشود ،افراد برج ته
علمي ه تند که به درخواست دانشکده يا مؤس ه و تصاويب کميتاه جاذب و اساتخدام و ياا حکام
رياست دانشگاه براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي برگزيده ميشوند.
ماده  -1شرایط عضویت
الف -شرایط عمومی

 -1اعالم نياز واحد مربوط.
 -2دارا بودن مدرک دکتري تخصصي )(Ph.D
 -3ارتباط تخصصي با زمينههاي علمي مورد نياز واحد يربط.
تبصره :اخذ موافقت و مجوزهاي الزم از محل خدمت اوليه بعهده عضو واب ته ميباشد.
ب -شرایط خاص برای اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

 -1حداقل چهار پاياننامه کارشناسي ارشد يا دو رساله دکتري را سرپرستي نموده و به پايان رساانده
باشد.
تبصره  :1عضو واب ته ميتواند هر رساله دکتارا را باا دو مقالاه  ISIياا دو  Patentخاارجي و هار
پاياننامه کارشناسي ارشد را با يک مقاله  ISIيا يک  Patentخارجي جايگزين نمايد.
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 -2حداقل پنج مقاله در نشريات معتبر بينالمللي ( )ISIو يا حداقل سه مقاله ( )ISIو چهاار مقالاه در
نشريات معتبر علمي  -پژوهشي داخلي به چا رسانده باشد.
تبصره  :2در موارد خاص براي رشتههايي که از نظار هيئات مميازه دانشاگاه شارط انتشاار مقالاه
بينالمللي ( )ISIالزامي نباشد ،طبق ضوابط هيئت مميزه دانشگاه عمل خواهد شد.
 -3حداقل دو طرح پژوهشي را سرپرستي و به پايان رسانده باشد.
ج -شرایط خاص برای اعضای هیئت علمی سایر دانشگاهها و مراکز علمی کشور

 - 1حداقل داراي مرتبه دانشياري باشد.
 - 2حداقل ده پاياننامه کارشناسي ارشد و يا چهار رساله دکترا را سرپرستي نموده و به پايان رسانده
باشد.
تبصره  :1عضو واب ته ميتواند هر رساله دکترا را با دو مقاله ( )ISIياا دو ( )Patentخاارجي و هار
پاياننامه کارشناسي ارشد را با يک مقاله ( )ISIيا يک ( )Patentخارجي جايگزين نمايد.
 -3حداقل هشت مقاله در نشريات معتبر بينالمللي ( )ISIو يا حداقل پنج مقالاه باينالمللاي ( )ISIو
شش مقاله در نشريات معتبر علمي  -پژوهشي داخلي به چا رسانده باشد.
تبصره  :2در موارد خاص براي رشتههاي که از نظر هيئت مميزه دانشگاه شارط انتشاار مقالاه باين
المللي ( )ISIالزامي نباشد  ،طبق ضوابط هيئت مميزه دانشگاه عمل خواهد شد.
 -4حداقل چهار طرح پژوهشي را سرپرستي نموده و به پايان رسانده باشد.
تبصره  :3محققان برج ته يرهيئت علمي که داراي تأليفات ،انتشارات و سوابقي علمي مورد تأيياد
کميته جذب دانشگاه باشند ميتوانند به عنوان عضو واب ته دانشگاه تهران پذيرفته شوند.
د -شرایط خاص برای محققان مقیم خارج ازکشور

 -1حداقل داراي مرتبه دانشياري باشد.
 -2حداقل ده پاياننامه ارشد و چهار رساله دکترا را سرپرستي نموده و به پايان رسانده باشد.
تبصره  :1عضو واب ته ميتواند هر رساله دکترا را با دو مقاله ( )ISIياا دو ( )Patentخاارجي و هار
پاياننامه کارشناسي ارشد را با يک مقاله ( )ISIيا يک ( )Patentخارجي جايگزين نمايد.
 -3حداقل دوازده مقاله در نشريات بينالمللي  ISIبه چا رسانده باشد.
تبصره  :2محققان برج ته يرهيئت علمي که داراي تأليفات  ،انتشارات و سوابقي علمي مورد تائيد
کميته جذب دانشگاه باشند ميتوانند به عنوان عضو واب ته دانشگاه تهران پذيرفته شوند.
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تبصره  :3تصميم گيري در مورد شرايط اعضاي هيئت علمي (بنادهاي ب ،ج ،د ) در ماوارد خااص
بعهده کميته جذب و استخدام دانشگاه ميباشد.
ماده  -2زمینههای فعالیت عضو وابسته:

عضو واب ته ميتواند در زمينههاي يل فعاليت نمايد:
 -1راهنمايي و مشاوره پاياننامه و رساله در دورههاي تحصيالت تکميلي.
 -2انتشار مقاالت علمي  -پژوهشي در مجالت علمي و پژوهشي بنام دانشگاه تهران.
 -3انجام فعاليتهاي تحقيقاتي.
 -4تدريس در دورههاي تحصيالت تکميلي.
 -5ارائه مشاورههاي علمي و راهبردي مورد درخواست گروه (يا مرکز تحقيقاتي).
 -6ساير فعاليتهاي تخصصي مورد نياز دانشگاه.
ماده  -3عملکرد عضو هيئت علمي در دورههاي دو ساله مورد ارزيابي قارار مايگيارد در صاورتيکه
عملکرد عضو توسط کميته جذب و استخدام مثبت ارزيابي گردد  ،عضاويت فارد در دانشاگاه تهاران
ادامه مييابد.
ماده  -4مزایا:

عضو واب ته ميتواند از مزاياي يل برخوردار شود:
 -1استفاده از اعتبار ويژه پژوهشي ( )Grantبر طبق مقررات حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.
 -2استفاده از پاداش چا مقاالت بينالمللي طبق مقررات مربوط.
 -3پرداخت حق التدريس به اعضاي هيئت علمي خارج از دانشگاه معادل اعضاي هيئت علماي هام
رتبه خود در دانشگاه.
 -4به اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران جهت راهنمايي و مشااوره پاياانناماه تاا ساقف  6واحاد
حقالتدريس اضافي قابل پرداخت ميباشد.
تبصره  :1در مورد محققين ير هيئت علمي خارجي و داخلي با پيشنهاد معاون آموزشاي و تصاويب
کميته جذب و استخدام ميزان حقالتدريس و حقالتحقيق فرد مشخص خواهد شد.
 -5امکان استفاده از ساير امکانات دانشگاه مشابه ساير اعضاي هيئت علمي با هماهنگي واحد يربط.
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تبصره  :2در مورد عضو واب ته که محل خدمت اصلي ايشان خارج از کشاور باشاد دانشاگاه در حاد
امکان ت هيالت الزم براي اسکان و يره  ...را فراهم مينمايد.
ماده  -5مراحل تصویب و صدور حکم عضو وابسته:

 -1تصويب کميته استخدام يا شوراي دانشکده (يا مراکز تحقيقاتي).
 -2تصويب در کميته جذب و استخدام دانشگاه.
 - 3صدور حکم توسط رياست دانشگاه.
اين آييننامه در  5ماده و  11تبصره در تاريخ  1382/2/4به تصويب هيئت رئي ه دانشگاه رسيد.
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آییننامه اجرائی دفتر پژوهشهای بینالملل دانشگاه تهران
هدف:

دفتر پژوهشهاي بينالملل در حوزه معاونت پژوهشي با هدف ساماندهي فعالياتهااي پژوهشاي در
حوزه بين المللي در دانشگاه ،ايجاد ارتباط موثر بينالمللي با محققاين خاارجي ،دانشاگاه هاا و مراکاز
تحقيقاتي ،جذب فرصتهاي مشارکت پژوهشي بينالمللي و تشويق و حمايت از اعضاي هيئت علمي
در جهت ايجاد فرصتهاي همکاريهاي پژوهشي با خارج از کشور تاسيس ميگردد.
وظایف دفتر

 -1مذاکره با استاد عازم ماموريت /فرصت مطالعاتي و تفاهم بر خروجيهاي پژوهشي
 -2نظارت م تمر بر فعاليت پژوهشي استاد در زمان ماموريت /فرصت مطالعاتي و گزارش نهايي در
هر مورد به معاونت بينالملل جهت طرح در شوراي روابط بينالملل
 -3تدوين برنامه راهبردي تحقيقات بينالمللي و پيشنهاد عناوين مربوطه
 -4فراخوان اساتيد بينالمللي دانشگاه جهت مشارکت در پروژههاي مذکور بر اساس بودجاه مصاوب
ساالنه مربوطه
 -5جلب حمايت مالي نهادهاي علمي داخلي و همچنين نهادهااي خاارجي (باا همااهنگي معاونات
بينالملل)
 -6حمايت مالي از اساتيد دانشگاه که موفق به اخذ پروژههاي بينالمللي گردياده و مصاوبه شاوراي
روابط بينالملل دانشگاه را دارند.
 -7اخذ موافقت شوراي روابط بينالملل دانشگاه با پروژههاي پژوهشي بينالمللي از طرياق دبيرخاناه
شوراي روابط بين الملل
 -8ارائه گزارشهاي فصلي از کميت و کيفيت پژوهشهاي بينالمللي و تحقق اهداف و وظايف کر
شده به شوراي روابط بينالملل دانشگاه.
ترکیب دفتر

دفتر متشکل از اعضاي دفتر و کارگروه تخصصي است.
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اعضای دفتر

اعضاي دفتر به شرح زير است:
م ئول دفتر
دو کارشناس
مسئول دفتر

م ئول دفتر ،مشاور بينالملل معاونت پژوهشي دانشگاه است که از بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه
با معرفي معاونت و حکم رياست دانشگاه منصوب ميگردد .م ئول دفتر رئايس کاارگروه تخصصاي
پژوهشهاي بينالملل خواهد بود.
اين آييننامه در دوازدهمين جل ه شوراي بينالملل دانشگاه مورخ  1391/10/18مصوب گرديد.

